
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (4-2017) 15.05.2017 

Møtested: Skype 
Tilstede: Maria, Synne, Beate og Silje 
Fraværende: Terje. Nestleder ikke valgt enda 
Referent: Silje 
 
 
Gjennomgang av saker 
 
Til orientering:  
Styreleder informerer de andre i styret om at hun har vært i kontakt med styremedlem Terje. 
Han meddeler at han ønsker å trekke seg fra styret i NEK. Begrunnelsen for valget beror på 
arbeidskapasitet, og at det er langt mer jobb i styret enn forventet. Ny sak på nytt 
ekstraordinært årsmøte opprettes.  

6/16: Fordeling av distriktskontaktsmidler 
Prioriteres først etter sommeren. La stå 

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

13/16: Undersøkelse blant medlemmer 
Styremedlem/ webmaster har sendt ut påminnelse til de som enda ikke har svart. Svarfrist for 
undersøkelsen er satt til 20.mai. La stå..  

17/16: Avls- og helseutvalget 
Spørreundersøkelsen for oppdrettere er fremdeles under utarbeidelse.  
 
Endelig utkast til helseskjema er levert fra AHU. Opprettes ny sak: Helseskjema og database.  
 
Saksliste for samarbeidetmøtet 28.05.17 er under utarbeidelse.  
  
18/16: Reiseregninger 
Grunner at kasserer har trukket seg fra sitt verv må denne avvente inntil nytt ekstraordinært 
årsmøte er avholdt, hvor ny kasserer velges inn.  
 
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 
La stå inntil styret er fulltallig.  
 
3/17: Sponsorer/ medlemsfordeler 
La stå til styret er fulltallig.  
 
4/17: Vålerbanen 2017  
Arr.kom og lokalavdelingen er i rute. Styret begynner allerede nå å få henvendelser fra 
publikum om Vålerbanen. Annonser mottatt og sendes ut via klubbens 
kommunikasjonskanaler.  
 
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.  
Avventer avklaring fra NKK. La stå. 

10/ 17: Ekstraordinært årsmøte med valg av ny nestleder 
Ekstraordinære årsmøtepapirer er sendt ut, møterom i NKKs lokaler i Oslo er booket. 
Webmaster har annonsert 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. Siden det nå har skjedd 
endringer i styrets besetning avventer vi denne fram til begge ekstraordinære årsmøter er 
gjennomført. 
 
13/17 Informasjon om eurasierspesialen 2017  
Intet nytt å melde.  
 
14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk  
La stå 



15/17 Retningslinjer for æresmedlemsskap  
Avventes til 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. Intet nytt å melde. 

17/17 Utstillingskritikker som klubben får tilsendt 
Tas opp på samarbeidsmøtet med AHU.  
 
18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 
Under planlegging. La stå.  
 
19/17 Nytt ekstraordinært årsmøte 
Siden styret nå mangler en kasserer må det avholdes et nytt ekstraordinært årsmøte med nytt 
valg, i tillegg til det som vi skal ha nå i mai. Styret informerer valgkomiteen, og styret 
kommer tilbake til en passende dato.  
 
20/17 Helseskjema og database 
AHU har oversendt endelig utkast til helseskjema. Styret gjennomgår dette utkastet i møtet, 
og videreformidler evt. tilbakemeldinger/ kommentarer tilbake til AHU.  
 
Helseskjema danner grunnlag for databasen som skal tas i bruk av klubben. Tas opp på neste 
samarbeidsmøte.  
 
21/17 Høringer fra NKK  
Vi har fått inn en rekke høringer fra NKK. Styreleder utformer utkast til disse og videresender 
til de andre i styret for godkjenning.  


