
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (5-2017) 10.06.2017 

Møtested: Skype 
Tilstede: Maria, Per, Synne, Beate og Silje 
Fraværende: Ny kasserer ikke valgt enda. 
Referent: Silje 
 
 
Gjennomgang av saker 
 
 
6/16: Fordeling av distriktskontaktsmidler 
Prioriteres først etter sommeren. La stå 

12/ 16: Ny komité om mentalitet  
Utlysning etter medlemmer publiseres i neste NEK- nytt, og deretter på facebook og 
hjemmesider av webmaster. La stå.  

13/16: Undersøkelse blant medlemmer 
Medlemsundersøkelsen er ferdig, og resultatene er innhentet. Styremedlem/ webmaster 
gjennomgår resultatene i sin helhet for resten av styret. Her har styret fått mange verdifulle 
tilbakemeldinger som vil danne grunnlaget for hva bør prioritere fremover. Oppsummering av 
sentrale funn skal publiseres i neste NEK- nytt. Nøkkelfunn: Mange nye oppdrettere i 
fremtiden. Fokus på mentalitet, helse, strengere avlsretningslinjer. La stå.  

17/16: Avls- og helseutvalget 
Spørreundersøkelsen for oppdrettere er under utarbeidelse.  
AHU jobber fremdeles med innhold på medlemsmøtet på spesialen.  
 
Det ble avholdt samarbeidsmøte på skype med AHU samme dag som vi hadde styremøte. Her 
tok vi bl.a opp arbeid med oppdrettermøtet 2017, helseskjema, RAS- evaluering og database. 
Vi jobber videre med disse sakene.  
 
Nytt samarbeidsmøte settes til 21.10.17.  
  
18/16: Reiseregninger 
Avventes inntil videre grunnet manglende kasserer.  
 
20/ 16: RAS- evaluering  
AHU har ansvar for å avholde dette på under medlemsmøtet på spesialen. AHU ber styret om 



bistand ved behov. Webmaster annonserer i alle kanaler.  

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 
Nestleder har noen tanker og kontakter på dette punktet. Nestleder påtar seg ansvaret for å se 
nærmere på mulige sponsorer/ medlemsfordeler inn i neste møte.  
 
4/17: Vålerbanen 2017  
My trykk fra publikum som kontakter styret om «alt» vedr. Vålerbanen. Spørsmål siles til 
arr.kom og lokalavdelingen. Ellers er særkomiteene i rute.  
 
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 
Avholdt og ny nestleder er valgt. Sak avsluttes.  
 
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 
Avventes videre til nytt ekstraordinært årsmøte er gjennomført. I påvente av ny kasserer tar 
styreleder ansvar for søknad om momskompensasjon til NKK med frist 1. juli. 
 
13/17 Informasjon om eurasierspesialen 2017  
Vara informerer. Arrangementet er i rute.  
 
14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk  
La stå 

15/17 Retningslinjer for æresmedlemsskap  
Nestleder får hovedansvar for å se nærmere på saken fram til neste årsmøte, samt høre med 



andre raseklubbene hvordan de evt. gjør det.  
 
16/17 Innkommet forslag via Raseklubbenes felles allianse (RFA): Juniorcert på 
utstilling. 
Intet nytt å melde. Vi har ikke fått ytterligere informasjon her. 

17/17 Utstillingskritikker som klubben får tilsendt 
Lagres i klubbens arkiver inntil videre. Sak avsluttes.  
 
18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 
Under arbeid. La stå.  
 
19/17 Nytt ekstraordinært årsmøte 
Dato for ekstraordinært årsmøte for valg av kasserer blir den 29. juni. Webmaster er ansvarlig 
for å booke møtested. Styreleder koordinerer innkalling og utsending av papirer, samt 
kommunikasjon med valgkomiteen.  
 
20/17 Helseskjema og database 
Etter å ha blitt «godkjent» av styret er endelig førsteutkast snart klart til utsending. Vi 
planlegger slippdato for helseskjemaet høsten 2017, etter en runde på høring hos klubbens 
oppdrettere.  
 
Styret informerer at for å kunne gå til innkjøp av en database så må vi ha årsmøtevedtak på 
dette grunnet høy pris i budsjettet. Klubben må også sikre god prosess på dette og sørge for at 
medlemmene våre vet hvorfor vi kjøper inn database og hva den skal brukes til. AHU har fått 
i oppgave å skrive en artikkel om databasen til NEK- nytt.  
 
21/17 Høringer fra NKK  
Høringer sendt. Saker avsluttes.  
 
22/17 Oppdrettermøtet 2017  
AHU har satt dato til oppdrettermøtet til den 22. oktober. Styret utarbeider innbydelse og 
sender ut i NEK- nytt. Webmaster oppdaterer hjemmesider og sosiale medier. Frist for 
innsending av saker til oppdrettermøtet settes til den 01.08.17, og endelig saksliste skal sendes 
ut av AHU den 15. september.  
 
23/ 17 NEK- nytt   
To medlemmer av redaksjonen har trekt seg og to har eksamenstid, så ingen i redaksjonen kan 
produsere neste NEK- nytt. Styret vil oppsøke kandidater for å få de med i redaksjonen. 
Annonse lages i alle kommunikasjonskanaler. 



Webmaster tar ansvar for design av bladet denne gangen, ved lære seg indesign, for å sørge 
for at vi får medlemsbladet ut i sommer.  


