
Referat styremøte i NEK (5- 2018), 07.03.18 

Møtested: Skype                                                                                                   

Til stede: Beate, Synne, Silje, Per, Maria 

Fraværende: Kim 

 

                                                 

Gjennomgang av saker  

 

Hastesak forts. : Gjennomgang status årsmøtepapirer 

Resterende årsrapporter fra distriktskontakter og særkomitéer er sendt inn til styret etter 

den ordinære fristen som var, og vil bli ettersendt via nyhetsbrev den 10. mars. Webmaster 

bruker helga på å sette sammen nytt nyhetsbrev. 

 

Regnskap har blitt oversendt fra revisor, og leder av arrangementskomitéen har vært i møte 

med revisor for gjennomgang. Gjennomgang av regnskap og budsjett skal gjennomgås av 

kasserer på årsmøtet. Vi mangler fremdeles signert revisjonsrapport. Kasserer har meldt om 

at denne er under arbeid. Siden revisjonsrapporten ikke er klar til å bli sendt ut nå i helgen, 

skal denne leses opp av kasserer på årsmøtet. Styret informerer om dette i nyhetsbrev. 

 

Sak om database og evt. utsettelse av database til ekstraordinært årsmøte er ikke ferdigstilt 

og vil ikke bli sendt ut med årsmøtepapirene nå til helgen. Styret sender ut en 

orienteringssak i kommende nyhetsbrev, hvor det informeres kort om prosessen og at dette 

vil bli tatt opp på et ekstraordinært årsmøte. 

 

 

12/ 16: Ny komité om mentalitet 

Arbeidet fortsetter, og retningslinjer skal utarbeides av komitémedlemmer. Sak avsluttes, og 

styret følger opp som med alle andre særkomitéer 

 

18/16: Reiseregninger 
La stå. Kasserer har hovedansvar for å fremlegge retningslinjer for utgiftsdekning og 

reiseregninger inn i neste periode. 

 

28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 



Styreleder informerer styret om saksgang og prosess i saken. Styreleder videresender aktuell 

korrespondanse videre til nestleder for oppfølging i neste periode. Medlem orienteres. La 

stå. 

 

7/17: Innkommet sak fra medlem NHL-medlemmer. 

Fremdeles ingenting nytt siden forrige purring. Styreleder purrer igjen. Styret noterer at NKK 

har svært lang utsvarstid, og at dette forhindrer oss i å jobbe raskt og effektivt. 

 

11/17: Fordeler/ goder for oppdrettere som verver valpekjøpere til NEK 

Arbeides videre med i neste periode. 

 

14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk 

Under arbeid, burde bli ferdigstilt innen neste uke. La stå. 

 

15/17 Retningslinjer for æresmedlemskap 

Innlemmes ikke i årsmøtet, grunnet ny lovmal fra NKK. Avsluttes inntil videre. 

 

18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 

Under arbeid. La stå. 

 

20/17 Helseskjema og database 

Helseskjema er klart til utsending. Vil bli sendt ut snarlig. Styreleder har kontakt med AHU 

vedr. publisering og offentliggjøring. 

 

Følger opp saken fra forrige styremøte. Per dags dato foreligger det fremdeles ingen 

ferdigstilt sak om database, eller sak om at saken må utsettes til et ekstraordinært årsmøte. 

Styret sørger for å sende ut en informasjonssak om dette med resterende årsmøtepapirer 

som skal sendes ut lørdag 10. mars. 

 

23/ 17 NEK- nytt 

Det ser ut til at styret produserer neste nummer også. Det er sendt ut henvendelse til 

medlemmene hvor det har blitt bedt om innsending av påskebilder til neste nummer. 

 

24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 

Saken diskutert i møtet. Avsluttes? 

 

32/17: Plan for distriktskontaktene. 

Tas opp på neste styremøte 

 

35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 

Lagt ut og godkjent i styret. Publisert på klubbens hjemmesider under «styrets oppgaver». 



Sak avsluttes, og innlemmes i ordinær drift i styret. 

 

.44/10: AHU status og oppfølging 

 

Styret og AHU har ikke lyktes å få videre informasjon om saksgrunnlag for sakene fra 

oppdrettermøtet. Per dags dato mangler vi dokumentasjon til en stor andel av sakene som 

ble fremlagt og stemt over på oppdrettermøtet. Det konkluderes med at arbeidet i flere av 

sakene må utarbeides på nytt igjen, og faktagrunnlag innhentes før styret kan behandle 

sakene videre. Styret kan ikke behandle sakene før vi har relevant fakta, formulert som 

ordentlige saker. 

 

Styret er i dialog med AHU om prosess videre, og det er planlagt at vi vil gå ut til klubbens 

oppdrettere med informasjon om status snarlig når dette er avklart. Det er flere oppdrettere 

som venter på svar og informasjon, og vi vil kunne sende dette ut trolig i løpet av neste uke. 

 

45/10 NKKs RS 

Saker fra RS som skal tas opp på årsmøtet er ferdigstilte og klare til behandling. Sak 

avsluttes, og det opprettes nye saker når disse har blitt vedtatt på årsmøtet. 

 

47/17 Økonomi 

Intet nytt. La stå. 

 

48/17 Hastesak (unntas offentlighet) 

Sak ferdigstilt og avsluttet. 

 

1/18 Årsmøte i Lokalavdeling Østland 

Årsmøtet ble avholdt. Lokalavdelingen må avholde ekstraordinært årsmøte. Sak avsluttes. 

 

 

 


