
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (10-2018) 11.10.2017 

Møtested: Skype 
Tilstede: Maria, Per, Synne, Beate, Kim og Silje  
Fraværende: 
Referent: Silje 
 
 
Gjennomgang av saker 
 
 
12/ 16: Ny komité om mentalitet  
Under arbeid. Styret lodder stemningen om å arrangere mentaltester blant distriktskontaktene. 
La stå.  

18/16: Reiseregninger 
Kasserer har ikke kommet i gang med arbeidet med å skaffe seg oversikt over økonomien 
ennå. Det avtales et møte med leder av arrangementskomitéen for gjennomgang av økonomi, 
regnskap og budsjett, samt overtakelse av oppgaver. La stå. 
 
28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Sak til behandling. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern.  
 
7/17: Innkommet sak fra medlem NHL-medlemmer.  
Ingenting nytt. Avventer avklaring fra NKK.  Resten av saken unntas offentlighet grunnet 
hensyn til personvern. La stå. 

11/17: Fordeler/ goder for oppdrettere som verver valpekjøpere til NEK 
Vi avventer iverksetting før vi vet mer om dette fra NKK. 
 
14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk  
La stå 

15/17 Retningslinjer for æresmedlemsskap  
Styret skal utforme et utkast til neste årsmøte. Nestleder har ansvar for utforming av denne 
saken. Vi beholder saken på sakslista.  
 
18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 
Under arbeid hos sekretær. La stå.  
 



20/17 Helseskjema og database 
Leder og nestleder har hatt en samtale med leder av AHU. AHU ønsker at 1. utkastet til 
helseskjemaet skal sendes ut til oppdretterne på/ etter oppdrettermøtet på høring.  
 
Det er også ønskelig at styret informerer oppdretterne om database og økonomien rundt dette 
på oppdrettermøtet, slik at oppdretterne er informert. Det vil bli viktig å igangsette en 
anbudsprosess fram til neste årsmøte, slik at vi kan kvalitetssikre at vi får en god database 
som klubben skal bruke penger på..  

22/17 Oppdrettermøtet 2017  
Styret etterspør informasjon og fremdrift. AHU er i rute med arbeidet og har fått inn 
påmeldinger og flere saker. AHU skal sende ut saksliste til alle oppdrettere innen begynnelsen 
av uke 41. Sakslisten skal struktureres på samme måte som på årsmøtet, med saksutredning 
og statistikker som sendes ut i forkant. AHU ber styret om bistand ved behov.  
 
23/ 17 NEK- nytt   
Ingen nye redaksjonsmedlemmer har meldt seg. La stå.  
 
24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 
Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. Tidkrevende arbeid. La stå.  
 

27/17: Kalender 2018. 
Vara arbeider fortløpende for å bli ferdig til Dogs4all.  
 
32/17: Plan for distriktskontaktene. 
Under arbeid. Styret ønsker status på arbeidet, da det er viktig å komme i gang med dette 
arbeidet. Frist 10. november. La stå.  
 
33/17: Oppdretterundersøkelse. 
50% av oppdretterne har svart. Utgjør et representativt utvalg og vi kan se tendenser. 
Webmaster tar en gjennomgang 21.oktober på vårt fysiske styremøte, og i samarbeidsmøte 
med AHU 21. oktober.  
 
35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 
Under arbeid.  
 
36/15: Skriv om klubben som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. 



La stå.  
 
37/17: Dogs4All 2017.  
Kasserer melder om at arbeidet med Dogs4all er i rute. Resten av styret bistår.  
 
39/17 Nyhetsbrev 
Arbeid med nyhetsbrevmal er i gang og testes. Under arbeid.  
 
40/17: Ødelagte medlemsartikler. 
Ikke så mange medlemsartikler (2 stk har noe søl/ flekker på seg). Tapsføres. Sak avsluttes. 

41/17: Årsmøte samtidig som spesialen? 
Sak avsluttes. Tas opp ved en senere anledning ved behov. 

42/17: Spesialen 2018 samme helg som NKK Lillehammer? 
Oversendt forslag til arr.kom og lok. avd. Avsluttes.  
 
43/17: Søknad om støtte til dommerutdanning. 
Forslag utarbeidet. Avhengig av økonomioversikt for å kunne konkludere i saken.  
 
44/10: AHU status og oppfølging 
Det skal være et samarbeidsmøte med AHU 21. oktober. Styret har behov for en status på 
fremdrift og statusoppdatering i AHU. Leder og nestleder følger opp.  
 

 
 


