
 
Norsk Eurasierklubb 
Orgnr.: 993 782 548 

Protokoll Styremøte 16.12.2018 

Sted: Skype 

Tilstede: Kim, Kjersti,Trine, Britt Ingunnn,Trude. 

Referent: Trude 

 

57/18 Ekstra styremøte grunnet situasjonen i lokallaget og 

arrangements komiteen. 

 

Kasserer sender ut e-post til alle medlemmer i lokallaget og arrangementskomiteen og ber 

om oppdateringer på hva som er gjort og planlagt.   

Vi ber om snarest å få tilbakemelding på hvilken dato årsmøtet er planlagt avholdt. 
Dette i forhold til frister for når valgkomiteens innstilling skal være lokallagets styret i hende. 
På styremøtet i dag har vi besluttet å utvidet fristen for forslag på kandidater til 31/12 grunnet 
ekstraordinære forhold. 
Vi legger informasjon ut på nettsiden når alt er bekreftet og ber om at alle lokallagets medlemmer blir 
informert via e-post. 
Styret vil informere valgkomiteen. 
 
Styret ber om få tilsendt kopi av protokoll og nye lover for lokallaget vedtatt på forrige årsmøte da vi 
ikke kan se at dette er mottatt for revidering.  
 

Valgkomiteen blir informert om følgende: 

Styret har i dag besluttet og gitt beskjed til lokallaget avd Øst at frister for innsending av 

forslag og kandidater til lokallagets valg i januar 2019 er utsatt til 31/12. 

Vi har bedt om å få dato for årsmøtet snarest mulig slik at valgkomiteen raskest mulig kan bli 

orientert om videre frister. 

Ettersom alle lokallagets styremedlemmer har trukket seg er det et komplett styre som må 

velges. 

 

Hovedstyret har besluttet at årsmøtet for 2019 skal avholdes søndag 24.mars kl 12.00 

Følgende er på valg: nestleder,kasserer, styremedlem. 

Her er også frister for kandidater og saker 31/12. 

 

Vi ser at valgkomiteen denne gangen har en stor jobb med korte frister og det beklager vi. 

 

 

-Styret har besluttet at alle komiteer skal ha en kontaktperson i styret som også har tilgang til 

komiteens e-post. 

Det skal ikke handles inn gaver og andre ting før varelager er talt og styret vet hva som finnes 

i klubben. 

 

Informasjon sendes til AHU om etterlysning av nye medlemmer, de vil også bli spurt om 

noen er interessert i å delta på kurs i januar. Parallelt sendes det informasjon til alle 

medlemmer.  

 



 
Norsk Eurasierklubb 
Orgnr.: 993 782 548 

Styremedlem sender ut spørsmål på fb siden om noen vil sende inn bilde til årets jule og 

nyttårshund. Ber samtidig om bilder til kalender for 2019. 

Bilder sendes til post@ 

Bestilling sendes til kasserer@ 

 

Kasserer og vara organiserer trykking og salg av kalendere. 

 

Styremedlem sender forslag til reviderte regler for valgkomiteen på e-

post til resten av styret for gjennomgang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


