
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (3-2017) 01.05.2017 

Møtested: Skype 
Tilstede: Maria, Synne, Beate og Silje 
Fraværende: Terje. Nestleder ikke valgt enda 
Referent: Silje 

Signert skjema om taushetsplikt signert og levert styreleder før møtet.  
 
Gjennomgang av saker 
 

6/16: Fordeling av distriktskontaktsmidler 
Arbeidet med en omstrukturering av distriktskontaktsarbeidet tas opp og arbeides videre med 
over sommeren. La stå 

12/ 16: Ny komité om mentalitet  
Utlysning etter medlemmer på Facebook, NEK- nytt og hjemmeside skal publiseres etter 
ekstraordinært årsmøte 2017.  

13/16: Undersøkelse blant medlemmer 
Styremedlem/ webmaster har sendt ut spørreundersøkelsen, samt annonsert denne i klubbens 
kommunikasjonskanaler. Påminnelse sendes også ut til de som ikke har svart. Svarfrist for 
undersøkelsen er satt til 20.mai. La stå inntil videre.  

17/16: Avls- og helseutvalget 
Spørreundersøkelsen som kun er til klubbens oppdrettere er under utarbeidelse av 
styremedlem/ wevmaster. Et utkast til AHU for godkjenning/ innspill sendes når dette er 
ferdig.  
 
Styreleder har kommunisert med AHU og bedt om et endelig utkast til helseskjema for 
eurasier til gjennomgang av styret.  
 
Det er avtalt et samarbeidsmøte mellom styret og AHU 28.05.17. Vi kommer tilbake med mer 
informasjon om dette når dato er 100% bekreftet.  
  
 
18/16: Reiseregninger 
I henhold til ny utarbeidet arbeidsfordeling i styret skal dette arbeidet tilfalle styremedlem 
med kassererfunksjon. Tas opp på neste styremøte grunnet frafall i dag. 



 
20/ 16: RAS- evaluering  
Sakens videre fremdrift skal tas opp på samarbeidsmøte med AHU 28. mai.  

28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Sak til behandling. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern.  
 
1/17: Norwegian – reisekonto 
Vi avventer avgjørelse til styret er fullsatt for å vurdere behovet for reisekonto. La stå.  
 
3/17: Sponsorer/ medlemsfordeler 
La stå til styret er fulltallig.  
 
4/17: Vålerbanen 2017  
Styret har bedt om tekster som skal publiseres i nek- nytt/ hjemmeside/ facebook og ut på 
mail. Frist for innsending av tekst til styret er satt til 15. mai. Deler av styret reiser opp for å 
jobbe på Vålerbanen sammen med arr.kom og lokalavdelingen.  
 
6/17: Innkommet brev fra medlem (unntatt offentlighet) 
Mulig disiplinærsak. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. La stå. 
 
7/17: Innkommet sak fra medlem NHL-medlemmer.  
Vi avventer fremdeles svar fra NKK. La stå. 

10/ 17: Ekstraordinært årsmøte med valg av ny nestleder 
Styreleder har kommunisert med valgkomiteen som har innstillingen sin klar den 2. mai. 
Leder sender ut ekstraordinære årsmøtepapirer og booker møterom i NKKs lokaler i Oslo. 
Webmaster har ansvar for annonsering i alle klubbens kommunikasjonskanaler. 
 
11/17: Fordeler/ goder for oppdrettere som verver valpekjøpere til NEK  
Vi avventer iverksetting før vi vet mer om dette fra NKK.  
 
12/17 Utforme stillingsbeskrivelser med ansvarsområder for styremedlemmer  
Styreleder har laget et utkast som er delt med alle styremedlemmer. Avventer tilbakemelding 
fra kasserer som er fraværende. Nestleders rolle avventes ferdigstilt til etter det 
ekstraordinære årsmøtet. 
 
13/17 Informasjon om eurasierspesialen 2017  
Styreleder har etterspurt tilbakemelding fra AHU vedr. opplegg for medlemsmøtet. Frist er 
satt til 15. mai.  



 
Arr.kom har fått beskjed om at all info om Eurasierspesialen må være klart til utsending 
senest 1.juni. Webmaster publiserer deretter i alle kommunikasjonskanaler.  
 
14/17 oversette dommerkompendiet til engelsk  
Ny opprettet sak. La stå 
15/17 Retningslinjer for æresmedlemsskap  
Retningslinjer for æresmedlemsskap i NEK etterspørres. Hvilke kriterier skal gjelde for å bli 
oppnevnt som æresmedlem, og hva skjer dersom æresmedlemmer bryter klubbens lover?  
 
Slike retningslinjer må evt. vedtas på et årsmøte. Styret undersøker med NKK hvilke 
muligheter vi har først. Vi gjennomgår dette på neste fysiske styremøte.  
 
16/17 Innkommet forslag via Raseklubbenes felles allianse (RFA): Juniorcert på 
utstilling. 
Alle klubber i RFA har fått forespørsel fra Norsk Malteserklubb som ønsker å fremme en sak 
på neste RS om innføringen av juniorcert. De ønsker andre raseklubbers støtte. Henvendelsen 
fra NMK er svært vag og lite konkret, så her må styret avvente å ta stilling til saken inntil 
NMK kommer med mer informasjon om forslaget. Deretter må forslaget evt. ut på høring til 
NEKs medlemmer. Styreleder følger opp denne.  

17/17 Utstillingskritikker som klubben får tilsendt 
Hva skal klubben gjøre med disse? Ønsker AHU disse? Tas opp på samarbeidsmøtet.  
 
18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 
Styret planlegger å utarbeide et system hvor alle nye medlemmer i NEK får en velkomstmail 
med informasjon om NEK, samt distriktskontakttilbud i sitt område. Mailsystemet til NKK 
samsvarer ikke med klubbens mailsystem, så styret får ingen automatisk beskjed når vi får 
nye medlemmer. Saken skal jobbes med utover perioden for å se om det finnes en 
hensiktsmessig måte å gjøre dette på.  
 
 


