
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (7-2018) 20.08.2017 

Møtested: Hamar 
Tilstede: Maria, Per, Synne, Beate. Silje via Skype.  
Kim deltok siste halvdel av møtet. 
Fraværende:  
Referent: Silje 
 
 
Gjennomgang av saker 
 
 
6/16: Fordeling av distriktskontaktsmidler 
Går innunder ansvarsområde til kasserer. Sak avsluttes. Det opprettes en ny sak på arbeidet 
med distriktskontakter. 

12/ 16: Ny komité om mentalitet  
Utlysning etter medlemmer publisert i NEK- nytt. Foreløpig liten interesse. La stå.  

13/16: Undersøkelse blant medlemmer 
Oppsummering av sentrale funn publisert i sommerens NEK- nytt.  
Styret må se medlemsundersøkelsen og komme med forslag til tiltak som skal samles i en 
strategi/tiltaksplan for hva klubben skal jobbe med fremover. Sak avsluttes og det opprettes ny 
sak: Strategidokument.  

17/16: Avls- og helseutvalget 
AHU avholdt medlemsmøte på spesialen. Sak avsluttes.  
Det opprettes ny sak: Oppdretterundersøkelse.  
  
18/16: Reiseregninger 
Legges innunder kasserers ansvar. Tas tak i når kasserer har fått satt seg inn i 
arbeidsoppgavene.  
 
20/ 16: RAS- evaluering  
RAS- evaluering gjennomført på spesialen. Sak avsluttes.  

28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Sak til behandling. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern.  
 
1/17: Norwegian – reisekonto 



Styret er nå fulltallig. Per dags dato ikke behov for reisekonto i Norwegian. Sak avsluttes og 
tas heller opp ved en senere anledning.  
 
3/17: Sponsorer/ medlemsfordeler 
Intet nytt å melde.  
 
4/17: Vålerbanen 2017  
Vålerbanen avholdt og deler av styret var med og bistod.  Sak avsluttes.  
 
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.  
NKK har presisert at tillitsverv i NHL er motstridende til tillitsverv i NKK. Medlem som har 
innsendt sak informeres om progresjon i saken. Resten av saken unntas offentlighet grunnet 
hensyn til personvern. 

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 utformet nye stillingsbeskrivelser/ arbeidsoppgaver for styremedlemmer. 
Arbeidsfordelingen ble gjennomgått i sin helhet på møtet.  
 
13/17 Informasjon om eurasierspesialen 2017  
Sak avsluttes.  
 
14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk  
La stå 

15/17 Retningslinjer for æresmedlemsskap  
Nestleder utformer et forslag til rettningslinjer for æresmedlemsskap, styret skal utforme et 
utkast til neste årsmøte  
 
16/17 Innkommet forslag via Raseklubbenes felles allianse (RFA): Juniorcert på 
utstilling. 
Det ble ikke noe mer snakk om saken i RFA, så saken avsluttes.  
 
18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 



Under arbeid. Innspill fra styremedlemmer innsendes sekretær. La stå.  
 
19/17 Nytt ekstraordinært årsmøte 
Avholdt og ny kaserer er valgt. Sak avsluttes.  
 
20/17 Helseskjema og database 
Førsteutkast for helseskjema er klar til utsending. Styret avventer tilbakemelding fra AHU 
vedr. høring til oppdretterne.   
Arbeidet med database vil bli sentralt under kasserers budsjetteringsansvar. Jobbes videre med 
og tas opp på neste møte med AHU.  
 
22/17 Oppdrettermøtet 2017  
Innbydelse sendt ut. Styret kommuniserer fortløpende med AHU. Styreleder og leder skal ha 
et eget møte med leder av AHU vedr. om AHU er i rute ifbm. oppdrettermøtet, helseskjema, 
database, og fremdrift generelt i AHU.  
 
23/ 17 NEK- nytt   
Forrige NEK- nytt ble produsert av webmaster grunnet frafall i redaksjonen. Foreløpig ingen 
som har meldt sin interesse. Viktig at styret prioriterer dette siden dette er noe medlemmene 
ønsker i medlemsundersøkelsen. La stå.  
 
24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 
Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. La stå.  
 
25/17: Ny materialforvalter. 
Materialforvalter i arrangementskomiteen har sagt fra seg sitt verv. 
Vara tar kontakt med arrangementskomiteen og spør om de trenger hjelp av styret til å finne 
ny forvalter. Evt om det trengs ny forvalter og hva skal skje med lageret/hvor det skal være 
blir tatt opp på kommende evalueringsmøte sammen med arrangementskomiteen.  
 
26/17: Søknader fra distriktskontakter 
Behandling av søknader fra to distriktskontakter. Vil fremover ligge under kasserers ansvar, 
mtp. fordeling av midler i henhodl til budsjettpott. Nestleder og vara har ansvar for å svare 
distriktskontaktene på sine søknader.  
 
27/17: Kalender 2018. 
Vara tar ansvar for dette. Skal være klart til salg til Dogs4all.  
 
32/17: Plan for distrikskontaktene. 



Arbeidet med plan for omstrukturering av distriktskontaktsordningen påbegynnes. Nestleder 
har hovedansvar for dette, i samråd med vara og evt. sekretær. Utkast til nye retningslinjer for 
distriktskontakter skal ferdig til neste styremøte.  
 
33/17: Oppdretterundersøkelse. 
Webmaster har ferdistilt oppdretterundersøkelsen. Leder sender undersøkelsen til AHU for 
godkjenning. Vi får den tilbake og sender den til oppdretterne FØR oppdrettermøtet. 
 
34/17: Plan for oppfølging av tillitsvalgte i NEK. 
Idemyldring. Mulig inn i klubbens strategidokument? La stå.  
 

35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 
Det skal utarbeides et strategidokument/ tiltaksplan for arbeidet til NEK fremover i lys av 
medlemsundersøkelsen. Tiltaksplanen må godkjennes i styret, og innlemmes i årsmøtet. 
Oppdretterundersøkelsen må også tas med i dette arbeidet. Vi prøver å få tiltaksplanen ferdig 
til jul. Webmaster delegeres hovedansvaret for dette arbeidet.  
 
36/15: Skriv om klubben som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. 
Skal vi oppdatere det heftet vi har? La stå  
 
37/17: Dogs4All 2017.  
Kasserer får hovedansvar. Webmaster oversender oversikt over hvordan arbeidet har blitt 
organisert tidligere. Ksserer tar også ansvar for frak av medlemsartikler og utstyr.  
 
38/17: Kommunikasjonsmetoder og vedtaksfatting i styret. 
Styremøtene foregår på skype eller fysiske møter. Mellom møtene kommuniserer vi 
elektronisk for å fatte mindre avgjørelser eller diskutere hastesaker. 


