
 
Norsk Eurasierklubb 
Orgnr.: 993 782 548 

Protokoll Styremøte nr 2 / 10.01.2019 

Sted: Skype 

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

Referent: Trude 

 

10/19 Årets hund 

Frist for innsending 20/2 

Oppdatert skjema finner medlemmene selv på nettsiden og må sende til 

medlem@eurasierklubben.no for å melde seg på. 

Poengberegning er endret noe 

Det sendes ut informasjon på fb 

11/19 Telling av varelager 

Utsettes inntil videre 

12/19 endring i vedtektene 

Det ble vedtatt av styret å foreslå endring til vedtekter til årsmøtet å være medlem 3 uker 

før årsmøtet - ikke 8 som det er nå 

07/19 Vålerbanen 

Vålerbanen 2019 må kjøres som den er meldt inn.  

Fra 2020 skal alle kritikker være digitale. 

Forslag om å avlyse for 2020 med bakgrunn i at det ikke er nok medlemmer som stiller opp 

og det må leies inn folk for å få avviklet ble vedtatt med flertall i styret.  

Innkjøp skal fortrinnsvis gjøres med faktura, kontant kun i akutte tilfeller. 

Vara og nestleder går sammen inn som midlertidige ledere av arrangementskomiteen. 

Sende ut forespørsel om hjelp fra medlemmene til oppgaver både i forkant og under 

arrangementet. 

De som vil bidra melder til post@ 

 

13/19 Dogweb 

Kasserer og vara har tilgang til Dogweb. De signerer taushetserklæring som sendes til leder. 

09/19 Arrangementskomiteen  

Komiteen velges av styret og konstituerer seg selv. 



 
Norsk Eurasierklubb 
Orgnr.: 993 782 548 

Det må skilles mellom arrangementskomiteen og lokalavdelingen da disse har forskjellige 

funksjoner. 

Det må legges ut ny forespørsel på nettsiden og fb for å få nye 

medlemmer til komiteen. 

14/19 varamedlem i valgkomiteen 

Er sovende inntil eventuelt annet medlem trekker seg. Det lages forslag 

til nye retningslinjer for komiteen. 

15/19 Distriktskontaktene 

Må sende årsrapporter til styret innen 30. januar. 

16/19 forslag til styret fra medlemmer 

Kasserer sender mail til de som har sendt inn forslag og ber de om å utdype. Dette for å 

vurdere om det er årsmøtesaker eller ikke. 

08/19 Årsmøtet 2019 

Avholdes i ØAM Lokaler/Høyenhall Skole. Traktorveien 15, 0678 Oslo kl 12.00 

 

 

Neste møte: Onsdag 16/1  kl 19.30  på skype 

 

 

 

 

 

 

 


