
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (11-2018) 21.10.2017 

Møtested: Gardermoen 
Tilstede: Maria, Beate og Silje  
Fraværende: Kim, Per og Synne 
Referent: Silje 
 
 
Gjennomgang av saker 
 
 
12/ 16: Ny komité om mentalitet  
Under arbeid. La stå.  

18/16: Reiseregninger 
Ikke noe nytt siden forrige møte. 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. Vi beholder saken på sakslista.  
 
18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 
Under arbeid hos sekretær. La stå.  
 
20/17 Helseskjema og database 
1. utkast til helseskjema deles ut på oppdrettermøtet 22. okotber.  
Styreleder og sekretær informerer om arbeidet med database, og at klubben må legge 
prosessen ut på anbud. Økonomi og budsjett er vesentlig i denne prosessen.  



22/17 Oppdrettermøtet 2017  
Oppdrettermøtet gjennomføres i morgen. Styret kommuniserer med AHU og skal ha 
samarbeidsmøte med de senere på dagen.  
 
23/ 17 NEK- nytt   
Webmaster og styreleder produserer neste nummer også, i påvente av nye medlemmer i 
redaksjonen.  
 
24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 
Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. Tidkrevende arbeid. La stå.  
 
27/17: Kalender 2018. 
Vara er i rute med kalenderarbeidet. Blir ferdig til Dogs4all.  
 
32/17: Plan for distriktskontaktene. 
Under arbeid. For å få fortgang i prosessen kobles sekretær på saken. Sekretær utarbeider 
forslag til retningslinjer for distriktskontakter som fremlegges for resten av styret. La stå.  
 
33/17: Oppdretterundersøkelse. 
Skal gjennomgås på samarbeidsmøtet med AHU. Artikkel om resultatene skal skrives av 
webmaster og publiserer i neste NEK- nytt. Funnene fra denne undersøkelsen skal inngå i 
klubbens strategidokument. Sak avsluttes og innlemmes i sak 35/17.  
 
35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 
Webmaster i i dag fraværende grunnet syk hund. Hun har på forhånd rapportert til styreleder 
vedr. arbeidet med strategidokumentet og analyser av resultater fra medlemsundersøkelsen og 
oppdretterundersøkelsen. Arbeidet er i rute.  
 
36/15: Skriv om klubben som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. 
Vil bli tatt opp på oppdrettermøtet i morgen, hvor oppdretterne oppfordres til å sende inn 
forslag til det de tenker er viktig å ha med i en slik brosjyre.  
 
37/17: Dogs4All 2017.  
Ingen ny status. Kasserer rapporterer på neste styremøte.  
 
39/17 Nyhetsbrev 
Webmaster har rapportert i forkant av møtet om at arbeid med nyhetsbrevmal er i gang. La 
stå. 



 
43/17: Søknad om støtte til dommerutdanning. 
Forslag utarbeidet. Svares ut, hvor deler av beløpet innvilges i henhold til kontraktsfestet 
avtale. Svares ut, Sak avsluttes.  
 
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.  
 

 
 


