
Styremøteprotokoll (11-2018) 26. juli 2018 

Sted: Skype Tidspunkt: 19.00 

Leder:  Kim Michael Tilley 

Nestleder: Anette Bakker 

Kasserer: Laura Størseth 

Styremedlem:  Linda Kjerland 

Styremedlem: Maria Karlsen (ikke til stede) 

Sekretær:  Kjersti M. Myklebust 

 

Saksliste: 

33/18.  Facebook:  
 
Klubbens Facebook side står registrert på organisasjon og er således klubbens eiendom. 
Styret ber admin om at denne overføres til styret. Dvs. at en i styret (nestleder) blir 
administrator på denne.  
 
Siden skal benyttes som en ren informasjonsside fra styret til medlemmene. Det vil 
opprettes egen facebook side for NEK’s arrangementer.  
Vedtatt at vi tar opp igjen bilde av månedens hund når vi har fått kontroll på FB-siden.  
 
Styret oppretter en ny side som heter Norsk Eurasierklubb Arrangementer, denne blir åpen 
for kommentarer og likes. 
 

34/18. Database: 

Vi kjøper inn databasen så den ligger klar til vi får et fungerende avls- og helseutvalg.  

Laura og Linda tar kontakt med leverandør når han er tilbake fra ferie.  

35/18. Utstyr til kasserer/regnskap for NEK: 

Kasserer kjøper inn nødvendig utstyr. 

36/18. Retningslinjer for arrangementskomite.  
 
Arrangementskomiteen er nedsatt av styret i Norsk Eurasierklubb med det formål å avhjelpe 
styret med planlegging og gjennomføring av utstillinger og andre arrangementer i regi av 
Norsk Eurasierklubb. 
Det har over lengre tid blitt slik at Arrangementskomiteen fatter avgjørelser og innkjøp uten 
styrets godkjennelse. Styret jobber nå med å få orden på klubben og det er viktig at alle 
følger de satte vedtekter, lover og retningslinjer.  
Forslag til at vi fatter et vedtak i styret. 



Inntil videre skal de holde de satte vedtekter og retningslinjer. De har ikke tillatelse til å 

foreta innkjøp eller lignende uten godkjennelse fra styret. Dersom de er i tvil om noe kan de 

ta kontakt.  

Vi må ha et fysisk møte, men vi rekker ikke å gjennomføre dette før spesialen.  

Enstemmig vedtatt.  

 
 
37/18. Lokallaget:  
 
Lokalavdeling Øst har ikke eget organisasjonsnummer. De er en avdeling under Norsk 
Eurasierklubb. I henhold til vedtekter er deres formål som følger:  
§1-2 Formål 
Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland har som eneste formål å arrangere Norsk Eurasierklubb sitt årlige 

arrangement samt Norsk Eurasierspesial i samarbeid med Norsk Eurasierklubb. 

Det har over lengre tid blitt slik at Lokalavdeling Øst fatter avgjørelser og innkjøp uten 

styrets godkjennelse.  Som sak 38/18 så vedtar styret følgende:  

Inntil videre skal de holde de satte vedtekter og retningslinjer. De har ikke tillatelse til å 

foreta innkjøp eller lignende uten godkjennelse fra styret. Dersom de er i tvil om noe kan de 

ta kontakt med styret.  

Vi må ha et fysisk møte, men vi rekker ikke å gjennomføre dette før spesialen.  

Enstemmig vedtatt.   

 
38/18. Avls- og helseutvalget:  
 
Gå ut og søke etter medlemmer til AHU, her bør vi ha noen med medisinsk bakgrunn, en 
som er dyktig på data og til å skrive.  
 
1 oppdretter har meldt seg som medlem til AHU. Det blir vedtatt at det må foretas et valg 

blant oppdretterne for å sjekke at vedkommende oppdretter har tillit fra resten av 

oppdretterne til å sitte som medlem i AHU.   

Linda kjører valget. Gir dem 14 dager.  

Styret har besluttet at vi ikke tar kontakt med NKK og SKK for å få i gang et samarbeid med 
SEK før vi har et fungerende AHU og en god database. Det vil være mer interessant for SEK å 
inngå et samarbeid når vi har noe å vise til.  
 
De to som allerede er medlem av AHU vil bli kontaktet og spurt om de ønsker å fortsette.  
Da vi ikke har et fungerende AHU ble det vedtatt av styret å ikke ha medlemsmøte på 
Spesialen.  



 
39/18. Dogweb:  
 
Styreleder tar kontakt med NKK for å sjekke hvem som har tilgang til Dogweb. Tilgang må 
begrenses til de som trenger tilgang.  
 

40/18. Organisasjonsmodell:  

Sak tas videre til neste styremøte.  

41/18. Møteplan:  

Foreslår at vi setter opp en møteplan for det neste året samt setter av dato for Årsmøtet 

2019 allerede nå.  

Styret må bli enige om møteplan på neste møte.  

Denne planen kan legges ut på Facebook siden sammen med informasjon om når saker må 

være inne til styret for å bli behandlet på neste møte.  

Hastesaker må selvfølgelig prioriteres og merkes som hastesak.  

 

 

 

 


