
Protokoll styremøte i NEK (7-2018) 22.03.18 

 

Møtested: Skype 

Tilstede: Kristian, Per, Kim og Silje 

Fraværende: Styret ikke fullsatt 

Referent: Silje 

 

 

Ny leder ønsker velkommen til ny periode, og redegjør for gangen i møtet. 

 

Gjennomgang av saker 

 

18/16: Reiseregninger 

Styret og særkomiteer i klubben (eks AHU, lokalavdelingen, arrangementskomiteen) kan få 
dekket reiseutgifter til obligatoriske møter i regi av klubben. Økonomiansvarlig skal lage 
søknadsskjema og retningslinjer for utgiftsdekning og reiseregninger. 

Lar stå 

 

28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 

Ny leder har overtatt saken fra tidligere leder. 

 

 

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

Avventer svar fra NKK. Ny leder overtar korrespondansen med NKK i denne saken. 

 

 

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

Saken legges frem for ny leder. Styret skal vurdere mulige alternativer for fordeler/goder og 
hvordan dette kan gjennomføres i praksis. 

 

 

14/17: Oversette dommerkompendiet. 



Saken legges frem til ny leder. Dommerkompendiet er ferdig oversatt og klart til bruk. Ny leder 
må avklare bruksområdet. 

 

 

18/17: Velkommstmail til nye medlemmer 

Skal ferdigstilles av sekretær snarest. 

 

 

20/17: Helseskjema og database. 

Helseskjema skal sendes ut og legges ut på klubbens hjemmeside. NEK-nytts påskenummer vil 
også skrive om denne saken og linke til hjemmesiden. 

Databasen er under arbeid hos kasserer. 

 

 

23/17: NEK- nytt. 

Årsmøtet bestemte at NEK-nytt skal gjøres om til papirform. Påskenummeret av NEK-nytt blir 
det siste som sendes ut i digital form. Maria og Synne, med hjelp fra Marlene har tatt på seg å 
skrive påskenummeret og sende det ut. 

Hele NEK-nytt redaksjonen har trukket seg med umiddelbar virkning 21.03.18. Det må søkes 
etter nye medlemmer til NEK-nytt på facebook, hjemmeside og i NEK-nytt.  

Ny redaksjon kan ikke innsettes før vi er et beslutningsdyktig styre. 

 

 

32/17: Plan for distriktskontaktene. 

Sakens status og prosess legges frem for ny leder.  

Høringssvar på retningslinjer for distriktskontakter utløpt. Nestleder har hatt hovedansvaret for 
oppfølging og status. 

 

 

44/10: AHU status og oppfølging.  

Lar stå til styret og AHU er fulltallig. 

 

 



47/17: Økonomi. 

Revisjonsrapporten ble ikke godkjent av revisor. Klubben må avholde ekstraordinært årsmøte 
for økonomi og budsjett. 

 

 

2/18: Nye skjemaer til årskonkurransen. 

Nye skjema er utarbeidet av nestleder og skal legges ut i klubbens lagringssky.  

Sak avsluttes. 

 

 

3/18: Innkomne saker fra medlemmer. 

Saken legges frem for ny leder og tas opp på neste møte. Lar stå. 

 

 

5/18: Taushetserklæring. 

Ny leder legger frem utkast til ny taushetserklæring. Nestleder legger frem motforslag om å 
bruke NKKs taushetserklæring. Ny leder sender ut erklæringen til alle tillitsvalgte i klubben, 
både styre og særkomiteer.  

 

 

6/18: Ekstraordinært årsmøte avd. østland og hovedklubben. 

Lokalavdeling østland skal ha ekstraordinært årsmøte sammen dag som hovedklubben.  

Hovedklubben må ha ekstraordinært årsmøte . Regnskap 2017, budsjett 2018 og signert 
revisjonsrapport.  

Dato blir satt til 6.mai.  

Mail med info om årsmøtet sendes ut ila helgen. 

Leder sjekker alternativer til årsmøtelokaler. 

 
 


