
Protokoll styremøte i NEK (6- 2018), 13.03.18 

Møtested: Skype                                                                                                   

Til stede: Beate, Synne, Silje, Per, Maria 

Fraværende: Kim 

 

                                                 

Gjennomgang av saker  

 

Oppgavefordeling årsmøtet 

 

Oppgavefordeling til årsmøtet ble fordelt i møtet. Alle styremedlemmer skal møte forberedt. 

 

18/16: Reiseregninger 
La stå. Kasserer har hovedansvar for å fremlegge retningslinjer for utgiftsdekning og 

reiseregninger inn i neste periode. 

 

28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Oppfølging av saken i neste styreperiode oversendt og ivaretatt.  Medlem som har sendt inn 

saken har mottatt e-post om sakshåndtering og prosess videre. Skal jobbes med videre. 

 

7/17: Innkommet sak fra medlem NHL-medlemmer. 

Leder  har igjen purret NKK på tilbakemelding 

 

11/17: Fordeler/ goder for oppdrettere som verver valpekjøpere til NEK 

Arbeides videre med i neste periode. 

 

14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk 

Tekst oversatt og ferdigstilt. Leder har lastet denne opp i arkiveringssysteme, slik at dette er 

klart til å settes sammen av styret i neste periode. 

 

18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 

Under arbeid. La stå. 

 

20/17 Helseskjema og database 



Helseskjema er klart til utsending. Styret er i kontakt med AHU vedr. publisering og 

offentliggjøring. 

 

Følger opp saken fra forrige styremøte. Per dags dato foreligger det fremdeles ingen 

ferdigstilt sak om database, eller sak om at saken må utsettes til et ekstraordinært årsmøte. 

Informasjonssak om dette med resterende årsmøtepapirer er sendt ut lørdag 10. mars.  

 

23/ 17 NEK- nytt 

Påskenummer av NEK- nytt utarbeides igjen av styremedlemmer for denne perioden. 

 

32/17: Plan for distriktskontaktene. 

Nestleder har hovedansvar for oppfølging i saken. La stå. 

 

 

.44/10: AHU status og oppfølging 

Styret er i dialog med AHU om prosess videre, og det er planlagt at vi vil gå ut til klubbens 

oppdrettere med informasjon om status snarlig når dette er avklart. Det er flere oppdrettere 

som venter på svar og informasjon, og vi vil kunne sende dette ut trolig i løpet av denne 

uken. 

 

47/17 Økonomi 

Intet nytt. La stå. Avventer informasjon fra kasserer 

 

1/18 Årsmøte i Lokalavdeling Østland 

Lokalavdelingen må avholde ekstraordinært årsmøte. Styret er ansvarlig for å følge dette 

opp. Sak avsluttes. 

 

2/18 Nye skjemaer til årskonkurransen 

Ønskelig at det utarbeides nye skjemaer til årskonkurransen. Settes på sakslista til neste 

styreperiode. Nestleder følger opp. 

 

3/18 Innkomne saker fra medlemmer 

Flere av sakene som kom inn fra medlemmene i forbindelse med årsmøtet har blitt avvist 

som årsmøtesaker med den begrunnelse om at disse sakene skal loses videre i styrets arbeid 

eller til klubbens særkomiteer. Nestleder har ansvar for å følge dette opp. Settes på sakslista 

i neste styreperiode. 

 

 


