
Referat styremøte i NEK (2- 2018), 18.01.18 

Møtested: Skype                                                                                                   

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

 

 

 

Gjennomgang av saker  

 

12/ 16: Ny komité om mentalitet 
Fremdeles ikke flere medlemmer som har meldt sin interesse til å sitte i komitéen. Arbeidet 

fortsetter, og retningslinjer skal utarbeides av komitémedlemmer. La stå. 

 

18/16: Reiseregninger 
La stå. 

 

28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Sak til behandling. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. La stå. 

 

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

Ingenting nytt. Styret har igjen purret NKK om tilbakemelding. Resten av saken unntas 

offentlighet grunnet hensyn til personvern. La stå. 

 

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

Under arbeid. La stå. 

 

14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk 

Under arbeid. La stå. 

 

15/17 Retningslinjer for æresmedlemskap 

Innlemmes i årsmøtearbeidet 

 

18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 

Under arbeid. La stå. 

 



20/17 Helseskjema og database 

Helseskjema har vært sendt ut på høring til klubbens oppdrettere, og alle oppdrettere har 

hatt muligheten til å komme med sine innspill og kommentarer. AHU oversender dette til 

styret når dette er klart, og så skal styret ta seg av utsending og publisering i klubbens 

kanaler. 

 

Kasserer har hovedansvar for innhenting av tilbud til database, i forbindelse med sak til 

årsmøtet. Kasserer er i rute og skal ved behov kontakte AHU for bistand vedr. hvilken 

informasjon som skal inn i databasen og hva databasen skal inneholde. Årsmøtesak om 

database og anbudsprosess utarbeides av kasserer til ferdig behandling av årsmøtet. 

 

22/17 Oppdrettermøtet 2017 

Oppdrettermøtet avholdt. Etterarbeid gjenstår. Styreleder har bedt leder av AHU om å 

komme med forslag til nytt samarbeidsmøte. Her ønsker styret også å evaluere 

oppdrettermøtet som var. Sak avsluttes. Innlemmes i saker om AHU, helseskjema/ database 

og oppfølging fra oppdrettermøtet. 

 

 

23/ 17 NEK- nytt 

Medlemmer av styret produserte NEK- nytt og sørget for at det kom ut til rett tid. Mange 

julehilsener kom inn til det forrige nummeret. Ellers Ingenting nytt. La stå. 

 

24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 

Under arbeid med NKK. La stå. 

 

27/17: Kalender 2018 

Ferdigstilt. Mange kalendere bestilt og noen kjøpt på Dogs4all. Sak avsluttes. 

 

 

32/17: Plan for distriktskontaktene. 

Retningslinjer for distriktskontakter sendt ut på høring. Nestleder har hovedansvar for 

oppfølging av distriktskontaktsarbeidet fremover og rapporterer til styret på fremgang. 

 

35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 

Under arbeid frem mot årsmøtet. Tiltaksplanen baserer seg på funn fra 

medlemsundersøkelsen, vil bli lagt opp til godkjenning for resten av styret. 

 

36/15: Skriv om klubben som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. 

Oppdrettere ble på oppdrettermøtet informert om at de er velkommen til å sende inn 



innspill til styret om det er noe de ønsker å ha med av informasjon i denne brosjyren. Hittil 

har vi ikke mottatt noe. Sak avsluttes. 

 

37/17: Dogs4All 2017 

Kasserer orienterer resten av styret om arbeidet. Flere av styremedlemmene var tilstede og 

bidro med rigging av stand, å stå på stand og gå i raseparade. Godt oppmøte av besøkende. 

Sak avsluttes. 

 

39/17 Nyhetsbrev 

Webmaster melder om at nyhetsbrevarbeidet er i rute, og vi har mottatt flere positive 

tilbakemeldinger på nyhetsbrevet. Vi fortsetter med å gi ut jevnlig nyhetsbrev. Innlemmes 

også i tiltaksplanen til styret. Sak avsluttes, og arbeidet utføres fortløpende videre. 

 

44/10: AHU status og oppfølging 

 

Hets av tillitsvalgte ble adressert i forrige NEK- nytt.  

 

I forbindelse med at styret skal gjennomgå og vedta sakene fra oppdrettermøtet, har styret 

siden sist bedt AHU om å få grundige saksfremlegg som sakene fra oppdrettermøtet baserer 

seg på. Styret opplever at det trengs mer informasjon i forkant før enkelte av sakene kan 

vedtas, da styret ikke har fått skriftlig argumentasjon/ fakta/ statistikk i disse sakene fra 

oppdrettermøtet. Styret må ha faktabaserte saksfremlegg før vi kan vedta nye/ endrede 

avlsretningslinjer. Styret har fikk en tilbakemelding fra AHU før jul om at dette skal være 

klart innen den 22. januar 2018. Styret har sendt ut mail til alle klubbens oppdrettere med 

informasjon om dette. 

Julen 2017 valgte leder av avls- og helseutvalget å trekke seg. Styret og AHU har vært i dialog 

med vedkommende og forsøkt å få en avklaring på om saksfremlegg og saksdokumentasjon 

til sakene fra oppdrettermøtet vil bli ettersendt/ ferdigstilt innen den avtalte fristen slik at 

styret kan ferdigbehandle sakene. Styret arbeider videre med å få en oppklaring på dette. 

På grunn av at AHU nå består av 2 personer, har styret besluttet at styrets sekretær bistår 

AHU med prosess videre i forbindelse med oppklaring og ferdigstilling av sakene fra 

oppdrettermøtet. En oppdatering vil komme på neste ordinære styremøte. 

 

45/10 NKKs RS 

Styreleder har publisert oppsummering fra fjorårets RS i NEK- nytt, og arbeider med 

innlemming av RS- saker som må tas opp på årsmøtet. 

 

46/17 Gjennomgang av saker fra oppdrettermøtet 

Innlemmes i sak 44/10 



 47/17 Økonomi 

Styret har bedt om en fortgang i klubbens økonomistatus, og bedt kasserer overta 

økonomifunksjonene i klubben. Kasserer skal ha møte med leder av arrangementskomitéen 

og rapportere tilbake til styret. Kasserer er ansvarlig for utarbeidelse av regnskap, budsjett 

og ekstern revisjonsrapport på årsmøtet. 

48/17 Hastesak (unntas offentlighet) 

Styret har behandlet saken, og kommunisert med de aktuelle parter. Svarbrev gjennomgås 

og sendes ut. Sak kan trolig avsluttes etter dette. 

1/18 Årsmøte i Lokalavdeling Østland 

Vara informerer. Arbeidet med årsmøtet i Lokalavdeling Østland er i rute, og innkalling er 

sendt ut. Årsmøtet skal være den 31.01.18. Beklageligvis er det ingen medlemmer som 

ønsker å stille til valg i lokalavdelingen. 


