
 
Norsk Eurasierklubb 
Orgnr.: 993 782 548 

Protokoll fra  Styremøte 12.12.2018 

Sted: Skype 

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

Referent: Trude 

 

45/18 Sette styret  

Leder : Kim 

Kasserer : Kjersti 

Nestleder: Anette 

Sekretær: Trude 

Styremedlem: Trine 

Varamedlem: Britt Ingun 

 

2.Referat fra forrige møte: 

Laura, Linda og Maria trakk seg fra styret og referat er ikke skrevet. 

3.Orientering fra kasserer 

Regnskapsfører orienterer. Begynner å bli ferdig med regnskap for 2018. Regnskapet for 

hovedstyret blir ferdig til neste årsmøte. 

Antar at regnskapet for Vålerbanen går i minus.  

Klubben er MVA pliktig men mva ca 50.000.- ikke betalt. Vil bli betalt når søknad om mva-

registrering er godkjent. Søknad til Brønnøysund mva-registeret er sendt.  

Avventer varetelling for Vålerbanen, må oppgis for å avslutte regnskapet. 

Arrangementskomiteen er purret og frist er satt til 15/12, ny frist satt til 17/12. 

Kasserer og vara lager rutiner for utbetaling av utlegg. 

Forslag om reisekort til dommere ble ikke vedtatt. 

Få på plass betalingsterminaler, viktig å bruke bl annet på Vålerbanen. 

 

46/18. Retningslinjer for styret:  
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Det er viktig at vi etablerer og følger retningslinjer for styret. Styret må, i det minste utad, 

fremstå som et team og èn enhet. Vi er kollektivt ansvarlige for alle 

vedtak som fattes i styret. 

• Hvordan skal vi håndtere styresaker?  

• Sekretær får tilgang til postmailen og administrerer denne. Viktig 

å svare raskt på henvendelser. 

Styresaker skal aldri diskuteres utenfor styret, viktig at 

styremedlemmer ikke kommenterer innlegg på facebook og 

andre media. 

 

Det skal alltid svares med styremedlemmers navn på e-poster.  

Forslag om signering av tausetsplikt vedtatt.  

 
 
33/18.  Facebook:  
 

• Endre innstillinger på FB til at det ikke er mulig for andre enn administratorer til å 
legge ut innlegg.  

• Legge inn tekst om sidens formål: Informasjonsside for klubben.  

• Opprette egen side for NEK arrangementer 
 

 
41/18. Møteplan:  

Legge ut møteplan på Facebook siden og informere medlemmer om hvordan de sender inn 

saker?  

Hastesaker må selvfølgelig prioriteres og merkes som hastesak.  

 

47/18 Årsmøte 2019 

Hva må på plass og til når?  

- Dato satt til 24. mars 2019 kl 12.00 

- Bestille lokale 

- Fordele arbeidsoppgaver frem til årsmøtet 

 

 

48/18 E-post henvendelser til klubben 

Sekretær følger med på post@ og sender relevante saker videre til andre styremedlemmer, 

svarer også raskt på henvendelser fra medlemmer.  
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48/18: Valgkomiteen 

• Får beskjed etter styremøtet 12/12 om hvilke verv som må 

besettes. 

• Retningslinjer for valgkomiteen mangler og forslag lages.  

• Valgkomite får tilgang til valg@ 

 

51/18: NEK Nytt og Nyhetsbrev 

• PC 

• Utsendelse av nyhetsbrev 

 

53/18: Eurasierspesialen 2019 

Leder har sjekket med NKK og det er mulig å omberamme Spesialen tilbake til vanlig helg i 

August.  

Mange har kommentert at de likte seg på Dokka og håper den blir der igjen.  

54/18 Avdling Øst og Arrangementskomiteen 

Alle i Avd Øst har trukket seg, Sekretær sender svar til hver enkelt og beklager fratredelser.  

Spørre om styret kan sitte til årsmøtet i januar er avviklet. 

Be om opplysninger og oversikt over hva som er planlagt og gjort i forhold til utstillinger og 

tilby hjelp om de skulle behøv det. 

Sende spørsmål til alle  arr.komiteen om de vil være med videre. 

 

55/18 Diverse 

 

Varamedlem kan være med i alle diskusjoner men har ikke stemmerett når alle er tilstede på 

møte. 

Vedtatt at det opprettes egne fb sider for alle distrikter. Noen har allerede. 

 

Neste styremøte : Søndag 16/12 kl 16.00 på skype 
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