
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (8-2018) 12.09.2017 

Møtested: Skype 
Tilstede: Maria, Per, Synne, Beate, og Silje  
Fraværende: Kim 
Referent: Silje 
 
 
Gjennomgang av saker 
 
 
12/ 16: Ny komité om mentalitet  
Stor etterspørsel i medlemsundersøkelsen for fokus på mentalitet og mentaltester. Likevel lite 
engasjement og få som melder seg til å bidra i arbeidet. Et medlem har meldt seg. 
Vedkommende kontaktes for videre plan og fremdrift.  
 
Distriktskontakt fra et distrikt har meldt inn ønske om å arrangere karaktertest. Styrer 
kommuniserer nærmere vedr. dette.  

18/16: Reiseregninger 
La stå.   
 
28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Sak til behandling. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern.  
 
3/17: Sponsorer/ medlemsfordeler 
Intet nytt å melde.  
 
Leder av lokalavdeling Østland har forhandlet frem en sponsoravtale ifbm. Vålerbanen og 
spesialen.: Dr. Clouder. Styreleder har signert avtalen, og det må ordnes reklame på 
hjemmesiden og i NEK-nytt så snart vi får tilsendt reklamemateriell.  
 
6/17: Innkommet brev fra medlem (unntatt offentlighet) 
Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. Ferdigstilt av styret. Avsluttes. 
 
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 er informert om progresjon i saken. 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. 

12/17 Utforme stillingsbeskrivelser med ansvarsområder for styremedlemmer 
Arbeidsfordeling vedtatt. Sak avsluttes.  
 
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. La stå.  
 
20/17 Helseskjema og database 
Leder og nestleder skal ha et møte med leder av AHU for videre informasjon og 
kommunikasjon rundt oppfølging av disse sakene. 

22/17 Oppdrettermøtet 2017  
Leder og nestleder skal ha hatt møte med leder av AHU. Styret trenger informasjon om 
fremdrift.  
 
23/ 17 NEK- nytt   
Styret må jobbe på for å få folk til redaksjonen slik at vi har fullsatt redaksjon til januar.  
I mellomtiden må vi i styret prøve å ta vår del av arbeidet med å få stoff til bladet.  
 
24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 
Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. La stå.  
 
25/17: Ny materialforvalter. 
Medlemsartikler og utstyr flyttes til nytt lager 14. oktober. Flyttingen utføres av arr.kom og 
lokalavdelinge, med evt. bistand fra styret.  
 
26/17: Søknader fra distriktskontakter 
Sak avsluttes.  
 
27/17: Kalender 2018. 



Vara jobber med å få tak i trykkeri. Arbeidet er i rute.  
 
32/17: Plan for distrikskontaktene. 
Saken endres til rød på sakslista, styret ønsker fortgang. 
Det skal sendes en felles mail til alle dist.kontaktene som skal avdekke hvordan det går med 
hver enkelt kontakt og hvilke aktiviteter de evt holder på med, om de ønsker å fortsette i 
vervet og ellers om de har noen spørsmål. Nestleder har hovedansvar. Sekretær bistand. Frist 
til nye retningslinjer for DK er 10. november.  
 
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. 
Innlemmes i strategidokument. Sak avsluttes.  
 
35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 
Vi avventer til vi har fått svar på oppdretterundersøkelsen. Webmaster utarbeider et 
førsteutkast som tas med til styret mot slutten av året.  
 
36/15: Skriv om klubben som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. 
La stå 
 
37/17: Dogs4All 2017.  
Under arbeid. Kasserer blir bedt om å avgi statusrapport på arbeidet frem til neste møte 
grunnet fravær i dag.  
 
38/17: Kommunikasjonsmetoder og vedtaksfatting i styret. 
Sak avsluttes.  
 
39/17 Nyhetsbrev 
Etter ønsker fra medlemmene utarbeider webmaster nå nyhetsbrevmal. Planen er at første 
nyhetsbrev skal sendes ut kanskje ifbm. Dogs4all. 
 
 


