
Protokoll Styremøte 4/1-19 

Sted : Skype 

Tilstede: Kim, Anette, Trine, Kjersti og Trude 

Referent: Trude 

 

01/19 Ny Cert ordning: 

Ble vedtatt endret på ordinær generalforsamling 2018. Daværende sekretær skulle ta kontakt med 

NKK for råd og veiledning. Kasserer sjekker om vi har fått svar fra NKK angående søknaden.  

 

Brønnøysund registeret: 

Det er foreslått å endre klubbens formål mer i retning av arbeid med vekt på rasens helse og utvikling 

og mindre som utstillingsklubb. 

 

02/19 Valgkomite : 

Det er ikke sendt ut melding om at valgkomiteen er på valg. Kim har sjekket med NKK og det er 

følgende måter å gjøre det på: 

1.Vi må innkalle til ekstraordinært årsmøte og bruke de tidsfristene som gjelder for dette. Da vil vi 

kunne kjøre valg av valgkomite på det ordinære årsmøtet dersom medlemmene godkjenner dette.  

2.Styret må be de frammøtte på årsmøtet om godkjenning til å kjøre valg på valgkomite samtidig som 

det ordinære valget. De frammøtte stemmer over dette.  

Dersom de frammøtte forkaster anmodningen om å kjøre valg av valgkomite på ordinært årsmøte, 

må det innkalles til et eget ekstraordinært årsmøte for å velge ny valgkomité. 

Taushetserklæringer sendes for signering til nåværende valgkomite. 

 

03/19 Deltakelse på utstillinger:  

Styret vedtar at det er åpent for å delta på alle utstillinger, også når det er samtidig med 

Eurasierspesialen og Vålerbanen. Begrunnes med at ikke alle fra sør til nord har anledning til å være 

med på klubbens egne  utstillinger. Sekretær svarer positivt til klubber som inviterer til å være med 

på deres utstillinger. 

 

04/19 Eurasierspesialen: 

Ifølge NKK kan dato for spesialen flyttes. Forslag til ny dato er 9-10-11 august. Følgende steder 

foreslås og sjekkes: 

Torpomoen , Dokka , Beito,  Frya Leir og Sjusjøen. 



 

05/19 AHU : 

• Janne Liljedahl har tatt kontakt på bakgrunn av e-post sendt ut 16.12.2018 der styret 

etterspurte medlemmer som ønsker å bidra til AHU.  

Hun ble stemt inn i AHU ved valg i styret gjennomført på e-post 20.12.2018.  

• RAS skjema hadde frist 31/12 men er ikke sendt inn. På henvendelse fra styret er det ikke 

kommet svar fra nåværende AHU.  

• Database må kjøpes inn og helseskjema redigeres og sendes til alle medlemmer.  

• Klubben og utvalget må legge til rette for godt samarbeide med alle oppdrettere. 

• Det vil bli sendt en bekreftelse til alle som skal være med i det nye AHU når det er avklart 

hvem som skal være med. 

Det må nevnes at det har vært uenighet i styret om hvem som skal være med og måten de er valg på. 

 

06/19 Arrangements komiteen: 

Leder lager et utkast til oversikt over komiteens arbeid og sender til resten av styret til 

gjennomlesning. 

 

07/19 Vålerbanen: 

Avholdes 20-21 juli 

Angelique har allerede meldt ifra at hun ønsker å jobbe på kjøkkenet på Vålerbanen. 

Nestleder tar kontakt med relevante personer for å lage en oversikt over hva som allerede er gjort og 

bestilt. 

Det er foreslått å droppe rally lydighets delen for å gjøre det lettere å arrangere nå da alle som har 

vært med tidligere har trukket seg. 

Pets of Norway : Trude bekrefter på henvendelse at de er velkomne til å delta på Vålerbanen 2019. 

 

08/19 Årsmøtet 2019 : 

Dato: 24/3 

Sted: Sekretær sjekker Høyenhall Skole, Oslo 

Innkalling må sendes ut senest 26/1. 

Årsmøtet må åpnes med valg på valgkomite hvis det er godkjent av medlemmene. 

 

 

Det er ikke avtalt tidspunkt for nytt styremøte. 



 

 

 

 


