
 
Norsk Eurasierklubb 
Orgnr.: 993 782 548 

Protokoll  Styremøte nr 3 / 16.01.2019 

Sted: Skype 

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

Referent: Trude 

 

07/19 Vålerbanen 

Rettelse fra forrige møte: 

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

Vara mener det er best at kun en har ansvaret og oversikt, nestleder tar derfor ansvaret inntil 

komiteen er fullsatt. 

Det har kommet reaksjoner på fb at det skal være sagt at en person ikke får være med å 

jobbe på Vålerbanen.  

Styremedlem svarer han at han selvfølgelig er velkommen, men at oppgaver foreløpig ikke 

er fordelt.  

 

09/19 Årsmøte 

Leder har startet å skrive årsberetning. 

Gjennomgang av årsmøtesaker innkommet fra medlemmer. Vi ble ikke ferdig med dette, må 

ta resten senere.  

 

10/19 Økonomi 

Rally lydighet i Stavanger går med underskudd. 

Driften av klubben går i pluss. 

Vålerbanen går med underskudd pga følgende: store utgifter til overnatting og servering til 

dommere og andre innleide, mye nytt utstyr er kjøpt inn. Noen utgifter er ført på klubbens 

regnskap som administrasjon, disse er flyttet til Vålerbanens regnskap. 

Mangler noen tall fra 2018 for å få regnskapet ferdig. 

Revisor har fått tilgang til regnskapet. 

Søke NKK om mva refusjon. 

Del av kapital overført til sparekonto da renten er høyere. 

Økonomiske retningslinjer sendes ut til alle komiteer på e-post.  

Nye avtaler og innkjøp skal alltid godkjennes av styret. Kasserer og styret er ansvarlige for å 

vurdere og svare. 
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Honnorarer og godtgjørelser over 10.000.- i løpet av 1 kalenderår skal rapporteres som lønn. 

Forslag til mastercard og travelcard til bruk for dommere og andre reiser 

vurderes senere. 

Skjemaer må korrigeres slik at det fremgår at de gjelder NEK. 

Kvitteringer på utlegg i 2018 fra medlem godkjent og utbetales. 

  

11/19 Medlemsmøter 

Ikke alle saker kan behandles eller hører til på årsmøtet, styret føler at det er behov for 

medlemsmøter. Diskuteres på neste møte. 

 

12/19 Lokalavdelingen 

Etter at alle trakk seg fra lokalavdelingen spurte styret om de kunne sitte til årsmøtet i januar 

var avviklet. Styret har så fått en e-post med spørsmål om hvorfor det jobbes med 

Vålerbanen. Styret mente at det var riktig å ta tak i dette da vi oppfattet at lokalavdelingen 

kun svarte ja til å organisere årsmøtet 2019. Sekretær svarer at lokalavdelingen gjerne også 

kan jobbe med Vålerbanen frem til årsmøtet. Styret ber om å bli løpende orientert om 

avtaler som inngås både skriftlig og muntlig og i tillegg hva som planlegges.  

 

13/19 Klage  

Sak unntatt offentligheten.  

Behandlet og avsluttet.  

 

14/19 Kalendere 

Kalendere er klare 17/1. Sekretær henter på trykkeriet, kjøper konvolutter, får adresseliste 

fra kasserer og sender ut i uke 4. 

 

15/19 Spesialen 

Flertall i styret valgte Beito for Spesialen 2019. 

Nestleder kontakter dommer. 

Styremedlem bekrefter til medlem som har sjekket at Beito kan bestilles. 

Frist for påmelding er 21/7.  Kim melder til NKK. 
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Neste møte: fredag 25/1  på messenger 

 

 

 

 

 

 

 


