
Protokoll styremøte i NEK (10-2018) 12.07.18 

Sted: Skype 

Leder:  Kim Michael Tilley 

Nestleder: Anette Bakker 

Kasserer: Laura Størseth 

Styremedlem:  Linda Kjerland 

Styremedlem: Maria Karlsen 

Referent: Anette Bakker 

Saksliste: 

27/18 – Konstituering av nytt styre: 

Leder:  Kim Michael Tilley 

Nestleder: Anette Bakker 

Kasserer: Laura Størseth 

Styremedlem:  Linda Kjerland 

Varamedlem: Maria Karlsen 

Da vi mangler et styremedlem rykker Maria Karlsen opp som styremedlem 

28/18 – Valget: 

Tellekorps tolket regelverket feil. Mange stemmer ble erklært ugyldig på ekstraordinært årsmøte 2. 

Ny lovendring er ikke godkjent av NKK (medlem i 8 uker).  

11 stemmesedler ikke godkjent pga de var feil utfylt.   

Sak er sendt inn til NKK og vil bli tatt opp i styret ved tilbakemelding fra NKK.  

Det må lages nye stemmesedler uten rom for misforståelser, styret vil hjelpe valgkomiteen med 

dette.  

29-18 – Økonomi: 

Kasserer må få de arbeidsforhold som denne trenger og som gjør arbeidet enkelt.  

• Kasserer må få de tilganger som trengs for å kunne være kasserer. Eventuelt ta kontakt 

direkte med DNB for å få tilgang til klubbens nettbank.  

• Det kjøpes inn/bestilles nytt regnskapssystem.  

• Britt Ingunn Hamre (regnskapsfører), tidligere medlem, har tilbudt hjelp til klubben. Styret 

vedtar å ta imot hjelp og hun vil samarbeide tett med kasserer for å få orden på regnskapet.  

• Ann Vigdis Strand fortsetter som revisor for klubben for 2018.  

• Kasserer undersøker/starter prosess med innkjøp av izettle/ipad som kan brukes til klubbens 

arrangementer.  

• Styret beslutter at det må kjøpes inn DATABASE til AHU. Styrets leder tar opp tråden i forhold 

til tidligere kontakt med kontaktperson hos Datahound som er leverandør av database.  



• Skal det opprettes egne/konti og egne budsjett til? 

o Lokallag avd. Øst 

o AHU 

o Arr.komiteen  

Saken må undersøkes nærmere i forhold til regnskapsføring og kostnad, tas opp senere når vi 

har mer informasjon.  

30/18 – Postgang: 

• Klubben bør i en overgangsfase kun ha en postadresse: post@eurasierklubben.no. Dette for 

å sikre at alle styremedlemmer får tilgang til innkomne saker. Èn e-post adresse sikrer 

åpenhet innad i styret og tydelig dialog til medlemmene. Det vil vurderes på sikt om dette 

skal være en permanent løsning.  

• Facebook siden til Eurasierklubben administreres nå av Kim, Anette og Anita. Det foreslås at 

det kun er til enhver tid sittende styre som skal administrere Facebook siden slik at 

medlemmer kan være 100% sikker på at informasjon som legges ut kommer direkte fra 

styret. Det foreslås også å fjerne mulighet for å kommentere direkte på siden, det kan åpnes 

for kommentarer på enkelte saker.  

Vedtak: Det er KUN (til enhver tid) sittende styre som skal være administrator på 

klubbens Facebook-side.  

 

31/18 – Passord: 

Samtlige i styret må få nødvendige tilganger når det er behov for det, i tillegg må klubbens 

utvalg få de tilganger de trenger. Styret må skaffe seg nødvendige tilganger og oversikt over 

hva som mangler. Per i dag er følgende klart:  

• Styret mangler mye dokumentasjon/informasjon/filer da veldig mye er slettet etter at nytt 

styre er valgt.  

• Dette gjelder dokumenter som har vært på FB-grupper, rush-files og pc’er overlevert til 

styret. Det må lages nye rutiner i forhold til passord og overlevering av 

informasjon/dokumenter når verv får nye personer slik at det i fremtiden unngås at nytt styre 

må begynne på scratch.  

• Mangler passord/brukernavn til klubbens nettside. Tilgang må på plass snarest.  

• Mangler tilgang i DOGWEB, dette må på plass snarest. Styret skal ha full tilgang, i tillegg skal 

det ordnes egen tilgang til Arr.komiteen og AHU  

32/18 – Generelt: 

• Det skal settes opp saksliste som alle medlemmer kan se. Det skal også innføres og 

informeres om når siste frist for innsending av saker til styremøte vil være.  

Forslag – saker må være styret i hende senest 1 uke før varslet styremøte.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

mailto:post@eurasierklubben.no


• Innføre krav til innsending av saker, klagesaker må sendes inn på eget skjema med 

dokumentasjon.  

Saker som sendes inn til behandling i styret må være skriftlig for at styret skal kunne ta dem 

opp til behandling.  

• Det foreslås å opprette en sikker e-post adresse for saker som skal unntas offentligheten. 

Styret skal undersøke saken nærmere både angående datasikkerhet, GDPR og jurist 

angående dette.  Saken tas med videre når mer informasjon foreligger.  

• Det blir foreslått å hente inn sekretær til styret siden styret ikke er fulltallig. Det er rom for 

dette i klubbens lover § 4-3 som sier blant annet:  

Styrets oppgaver er å:  

Velge / oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

Styrets leder vil ta kontakt med Kjersti Molvær Myklebust og forhøre seg om hun ønsker å ta 

på seg denne oppgaven.  

Referent for dette styremøtet blir Anette Bakker.  
 

Gjennomgang/oppfølging av saker fra «gammelt saksliste»:  

18/16 – Reiseregning:  

Revisor har mottatt utbetaling for reiseregning.  

28/16 - Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 

Fjernes fra sakslisten. Saken er sendt inn til NKK.  

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

Styreleder tar kontakt med medlemmet det gjelder og gir frist på å fremlegge dokumentasjon. Det er 

ikke lovlig ihht NKK’s regler å ha verv i både NKK tilknyttet klubb (NEK) og NHL.  

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

 Arbeides videre med i neste periode. 

14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk.  

Ferdig oversatt – vedtas ut av listen. Styret vet ikke hvor oversettelsen befinner seg. Arr.komiteen må 

sørge for at den sendes ut til utenlandske dommere i god tid før de skal bedømme vår rase.  

18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 

Vedtas ut av listen.  

20/17 Helseskjema og database 



Styret bemerker at det først må på plass et fungerende Avls- og Helseutvalg.  

23/ 17 NEK- nytt 

Redaksjon enda ikke oppe og går. Det vedtas å kjøpe inn ny pc til NEK-nytt redaksjon når den er klar.  

32/17: Plan for distriktskontaktene. 

Nåværende retningslinjer er for omfattende og blir vedtatt forkastet.  

Det må være enklere å være Distriktskontakt. Styret vil sende ut e-post til distriktskontaktene for å 

høre hva de foreslår selv som retningslinjer. Bør jobbe mot å få til et samlingsmøte for alle 

distriktskontakter.  

 

44/10: AHU status 

NEK har per i dag ikke noe fungerende AHU og har dermed ikke fått noen rapport.  

47/17 Økonomi 

Ikke noe dokumentasjon eller forklaring. Tas ut av lista.  

4/18 Oppfølging ordinært årsmøte 2018.  

Protokoll.  

Vedtekter – saker ikke godkjent av NKK.  

7/18 Medlemsartikler  

Styret har per i dag ikke oversikt over medlemsartikler. Det må jobbes med å fremskaffe oversikt. 

Nestleder tar tak i denne saken og skaffer oversikt til styret skal ha et samlingsmøte.  

Skal vi bestille inn nye medlemsartikler?  

10/18 Månedlig nyhetsbrev? 

Saken står til styret skal ha et samlingsmøte.  

8/18 Distriktskontakter 

Ikke nye DK før det foreligger nye retningslinjer.  

13/18 Vålerbanen 

Nestleder blir eneste representant fra styret på Vålerbanen.  

14/18 Innkommet klagesak (unntatt offentligheten) 

Intet nytt, tas ut av sakslisten.  

16/18 Ekstraordinært årsmøte, budsjett, regnskap 



Ferdig. Ut av listen.  

18/18 Avlsretningslinjer 

Nytt oppdrettermøte.  

20/18 innkommet sak fra medlem 

Sak besluttes fjernet fra listen.  

22/18 Mottatt mail fra utstillingskomiteen i Norsk Retriverklubb 

 

23/18 Lovmal ikke godkjent av NKK 

Mottatt e-post på leders e-post. Tas ved samlingsmøte. Må jobbes videre med frem til årsmøte 2019.  

 

24/18 Oppfølging økonomi 2017 

Under kontroll.  

 

25/28 Oppfølging referat styremøte 03.05.2018 

Referat kan ikke legges ut da det ikke er godkjent av alle daværende styremedlemmer. Nåværende 

styre kan ikke godkjenne referat da vi på det tidspunktet referat er fra ikke var valgt inn som styre.  

26/18 Søknad Momsrefusjon 

Styrets leder mangler noen underskrifter for at søknad kan sendes. Søknad om mva-refusjon vil 

senere falle på kasserer.  

 

Diverse: 

• Innkommet sak fra medlem angående at skriver og sekretær for Eurasierspesialen må 

innhentes utenfra og ikke fra klubbens medlemmer. Sak må taes videre for neste år, da årets 

utstilling allerede er planlagt.  

• Innkommet sak fra medlem angående manglende diplom og premier fra årskonkurransen. 

Anette tar kontakt med tidligere ansvarlig for dette og sjekker hvordan saken ligger an. 

Nestleder tar direkte kontakt med medlem for å informere.  

• Styrets leder foreslår at styret vil være beslutningsdyktig selv om det ikke er fulltallig så lenge 

det er flertall i styret. Dette gjelder særlig i hastesaker da det kan være behov for å fatte 

vedtak/beslutning uten alle styrets medlemmer til stede.  

o Vedtak – Enstemmig vedtatt! 

• Kasserer bestiller stand til Dogs4All.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær: 

 
 

 


