
Protokoll styremøte i NEK (2-2018) 11.04.18 

 

Møtested: Skype 

Tilstede: Kristian, Per, Silje, Kim kom etter en time 

Fraværende: Ikke fullsatt styre 

Referent: Silje 

 

 

Gjennomgang av saker 

 

 20/17: Helseskjema og database 

Saken om database er under arbeid hos økonomiansvarlig. Databasen skal kjøpes inn og eies av 
klubben, og driftes av AHU. Det må leges inn en driftskostnad til AHU i budsjettet. 

 

23/17: NEK-nytt 

Styret har annonsert etter medlemmer til NEK-nytt redaksjonen. En har stilt seg til disposisjon. 
Styret fortsetter å lyse ut stillingene i alle sine kanaler.  

Neste utgave av NEK-nytt skal ut i juni/juli i papirform. Økonomiansvarlig har ansvar for å 
innhente tilbud fra trykkeri. 

 

44/10: AHU 

Leder har snakket pr tlf med AHU og avklart at det skal søkes etter nye medlemmer. 

Styret har søkt etter medlemmer til AHU og har mottatt søknad fra tre personer. Det er to verv 
som skal besittes i AHU, et medlem og et varamedlem.  

Valget av nye medlemmer til AHU skal gjøres av styret i samråd med de sittende medlemmene i 
AHU. Det er viktig at AHU får eierskap til prosessen, og at styret gir komiteen tillitt til å styre sin 
egen fremtid. Trivsel og samarbeidsevne er essensielt i klubbens komiteer.  

Styret fortsetter med å søke etter medlemmer til AHU gjennom alle sine kanaler. 

Mandag 09.04.18 ble det på vegne av styret lagt ut en facebook-post i gruppen for oppdrettere 
og styret i NEK med oppdrettervalg av et medlem til AHU. I denne posten ble det referert til 
årsmøteprotokollen som ikke er offentliggjort. Enkeltmedlem i styret bemerket at styret ikke 
kan gå videre med saker som er vedtatt i årsmøtet før protokollen er signert og offentliggjort. 
Da dette bla avklart ble facebook-posten slettet, og det ble avgjort at dette må vente til 
årsmøteprotokollen er offentliggjort.  



Når saken igjen blir aktuell skal AHU involveres i prosessen for å bli enige om hvordan 
gjennomføringen av valget skal være. 

 

47/17: Økonomi 

Styret har fått klage på mail fra tidligere økonomiansvarlig i klubben ang protokollført årsak for 
ekstraordinært årsmøte. Klager mener årsaken som er oppgitt er feilaktig. Styret ber derfor 
økonomiansvarlig om en grundigere redegjørelse for klubbens feil og mangler i regnskap og 
budsjett.  

Økonomiansvarlig legger frem for styret at revisor og vararevisor skal velges av årsmøtet, noe 
som ikke har blitt gjort. Derfor sliter økonomiansvarlig med å finne noen som vil revidere 
regnskapet. Tidligere økonomiansvarlig har brukt samme person som regnskapsfører og revisor, 
noe som heller ikke er lov. I tillegg er ingen av bilagene til klubben sporbare, og ingen har 
attestert for disse utgiftene. Dette er også avgjørende for at klubben skal få momsrefusjon.  

Økonomiansvarlig informerer om at han har snakket med klager pr tlf og avklart at det 
økonomiansvarlig har lagt frem medfører riktighet. Styret svarer på mailen og viser til 
telefonsamtalen mellom klager og økonomiansvarlig, og at spørsmålene i mailen har blitt 
besvart der. 

Økonomiansvarlig har en bekjent som kan revidere regnskapet klart til ekstraordinært årsmøte. 

Økonomiansvarlig mener også at lokallaget må ha eget budsjett, og vil utforme dette. 

Det har vært en feilinnstilling på økonomiansvarligs mail, slik at alle mailene som er sendt til 
okonomi@eurasierklubben.no har blitt automatisk videresendt til 
kasserer@eurasierklubben.no. Denne innstillingen har skjedd rundt Dogs4All, da 
økonomiansvarlig har mottatt mail helt frem til da, men ikke etter.  

 

4/18: Oppfølging årsmøtet 

Årsmøteprotokollen ble stoppet hos siste underskriver, som oppdaget feil ved protokollen.  

Styreleder har vært i dialog med referenter og underskrivere og de har sammen blitt enige om 
riktig fremgangsmåte i denne prosessen. Styreleder, underskrivere og referenter har i samråd 
kommet frem til at styreleder retter protokollen. Den sendes så til referentene for godkjenning, 
og så til underskriverne for underskrift.  

I diskusjoner på facebook blir referenter og underskrivere satt som skyldige for forsinkelsen av 
årsmøteprotokollen. Styret er enige om at vi ikke kan la referenter og underskrivere bli stående 
som skyldige i denne saken. Styret har ansvaret for å avholde årsmøtet og for prosessene som 
følger etter årsmøtet.  

Videre må styret ta stilling til om årsmøtet må utsettes på bakgrunn av at årsmøteprotokoll ikke 
er blitt offentliggjort før frister for innsendelse av forslag til kandidater er gått ut (gikk ut 
08.04.18). Sekretær skal ta kontakt med NKK for råd og veiledning. 

 

mailto:okonomi@eurasierklubben.no
mailto:kasserer@eurasierklubben.no


6/18: Ekstraordinært årsmøte hovedklubben og avdeling Østland 

Konferanserom på Gardemoen Airport er booket. Lokalavdeling Østland har møte fra 13.00 – 
14.00. Deretter blir det pause fra 14.00 – 14.30. Og hovedklubben har møte fra 14.30 – ca 
16.30. 

 

9/18: Ny lovmal fra NKK 

Ny lovmal fra NKK skal godkjennes av klubben. Sekretær har ansvaret for å sende inn ny lovmal 
med styrets underskrift til NKK. 

 

10/18: Månedlig nyhetsbrev 

Styret har vedtatt at det månedlige nyhetsbrevet skal ha bilde av månedens hund fra facebook-
konkurransen. 

 

11/18: Innkommet mail fra mentalkomiteen 

Mentalkomiteen har sendt mail til styret og etterlyser kommunikasjon i forbindelse med 
annonsering av nye medlemmer til komiteen. Styreleder skal svare ut mailen og beklage for 
manglede kommunikasjon. Det skal opprettes facebook-gruppe for å legge til rette for enklere 
kommunikasjon i fremtiden. 

Styret understreker viktigheten av kommunikasjon og trivsel i komiteene 

 

12/18: RFA-møte 25.04.18 

Nestleder eller økonomiansvarlig blir NEKs representant på RFA-møtet. De blir enige seg 
imellom. Sekretær oppfordret den av de som blir å dra på møtet til å snakke med tidligere leder 
for å få en forventningsavklaring om RFA dersom det er noe som er uklart. 

 

32/17: Retningslinjer for distriktskontakter 

Lar stå til fysisk styremøte. 

 

3/18: innkomne saker i forbindelse med årsmøtet 2018 

Nestleder gjennomgår mailene og tar med de sakene som ikke et blitt behandlet videre inn i 
styret. Sakene vil bli formidlet til sekretær og satt på sakslisten. 

 

13/18: Vålerbanen 



Arrangementskomiteen etterlyser hvem fra styret som kommer på Vålerbanen i år. 
Økonomiansvarlig og leder skal dit. Arbeidsoppgaver avtales med leder av 
arrangementskomiteen. 

Styret ønsker en oversikt over arbeidsoppgaver og rutiner i forbindelse med Vålerbanen, slik at 
kvaliteten på arrangementet er sikret for fremtiden. 

 

14/18: Innsendt klage på mail (unntatt offentlighet) 

Styret har mottatt en klage på mail. Styret vil kontakte de berørte parter, men ser ingen grunn 
til å åpne for noen form for irettesettelse fra styret. 

Styret vil på generelt grunnlag oppfordre til at alle medlemmer har en høflig og hyggelig tone 
med hverandre, og at eventuelle uenigheter mellom enkeltmedlemmer ordnes opp privat så 
langt det lar seg gjøre. 

 

15/18: Vikarierende webansvarlig 

 I mangel på kompetanse innad i styret har styret besluttet å gi ansvaret for nettsiden til en 
ekstern person. Dette er en midlertidig løsning frem til ekstraordinært årsmøte. Dersom det 
ikke kommer inn datakyndige medlemmer i styret etter ekstraordinært årsmøte, vil styret på 
nytt måtte ta opp saken til vurdering og eventuelt finne en egnet webansvarlig utenfor styret. 

Vikarierende webansvarlig er Laura Camilla Størseth, og taushetserklæring er underskrevet og 
mottatt av styret.  


