
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (9-2018) 25.09.2017 

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

18/16: Reiseregninger 
La stå inntil videre.   
 
28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Sak til behandling. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern.  
 
3/17: Sponsorer/ medlemsfordeler 
Avsluttes.  
 
7/17: Innkommet sak fra medlem NHL-medlemmer.  
Styret er i fortløpende dialog med NKK om 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. 
 
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 den 02. oktober.. 

22/17 Oppdrettermøtet 2017  
Tas opp i møte med leder av AHU 2. oktober. Styret trenger informasjon om fremdrift.  
 
23/ 17 NEK- nytt   
Styret v/ webmaster lager også høstnummeret av NEK- nytt grunnet mangel i redaksjonen. 
Annonserer etter nye medlemmer til redaksjonen.  
 
24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 
Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. Tidkrevende arbeid. La stå.  
 
25/17: Ny materialforvalter. 
Medlemsartikler og utstyr flyttes til nytt lager 14. oktober. Sak avsluttes.  
 
27/17: Kalender 2018. 
Mange bilder har kommet inn. Vara arbeidet fortløpende for å bli ferdig til Dogs4all.  
 
32/17: Plan for distrikskontaktene. 
Under arbeid. Frist 10. november.  
 
33/17: Oppdretterundersøkelse. 
Oppdretterundersøkelse sendt ut av webmaster. Vi avventer resulater og vil gå gjennom disse 
når dette er klart.  
 
35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 
Under arbeid.  
 
36/15: Skriv om klubben som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. 
La stå 
 
37/17: Dogs4All 2017.  
Kasserer har blitt bedt om å avgi statusrapport til styret til dagens møte. Kasserer blir bedt om 
å avgi statusrapport på arbeidet frem til neste møte grunnet fravær i dag.  
 
39/17 Nyhetsbrev 
Arbeid med nyhetsbrevmal er i gang. Under arbeid.  
 
40/17: Ødelagte medlemsartikler. 



Noen medlemsartikler har blitt ødelagte ved forrige lagringsplass (søl/ flekker o.l). Kasserer 
foretar en gjennomgang av hvor mange medlemsartikler dette gjelder. 

41/17: Årsmøte samtidig som spesialen? 
Innkommet forslag. Begge arrangementene krever komiteenes fulle oppmerksomhet, og det 
vil derfor ikke være gjennomførbart per dags dato. 

42/17: Spesialen 2018 samme helg som NKK Lillehammer? 
Innkommet forslag til medlem. Styret sender saken videre til arrangementskomiteen.  
 
43/17: Søknad om støtte til dommerutdanning. 
Et medlem har søkt om støtte til RL-dommer utdanning, og vedlagt tilbud om hva som kan 
tilbys klubben i retur. Styret tar søknaden inn til behandling og vurderer søknad opp mot 
økonomi/ budsjett og øvrig distriktskontaktsarbeid.  
 

 
 


