
 
Referat 

Møte i interimstyret i Norsk Eurasierklubb 28.03.19 
 

Tilstede: Ronny, Britt- Ingunn, Anita, Trude, Marianne, Therese og Maria 
Sted: Telefonsamtale via Messenger 
 
Før gjennomgang av sakene på sakslisten ønsket interimstyret velkommen til Ronny Mo som 
ble valgt inn som klubbens nestleder på det ordinære årsmøtet 24.03.19. Ronny deltar i alle 
møter fremover sammen med interimstyret, frem til ordinært styre er valgt.  
 
 
Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra møte i interimstyret 18.03.19  
 
Protokoll fra forrige møte i interimstyret godkjennes. 
 
Sak 2 – Prioritering arbeidsoppgaver for webmaster 
 
Det er innsendt et ønske fra fungerende webmaster om at interimstyret samler opp alle 
henvendelser om ordinære weboppdateringer, drift og vedlikehold av hjemmesidene, og 
overleverer disse sakene til neste webmaster når ordinært styre er på plass.  Dette slik at 
webmaster kan fokusere på å oppdatere hjemmesiden med den mest nødvendige 
informasjonen som må ut fra interimstyret til medlemmene.  
 
Interimstyret gir tibakemelding om at dette er ok.  
 
Sak 3 – Innkommet mail fra DUK- 2 stk - Informasjon om innvilget elevstatus 
 
E- poster fra NKK tas til orientering. Interimstyret sender ut dommerkompendium 
elektronisk til kandidatene. 
 
Sak 4 – Mailer fra medlem 
 
Innkommende mailer med bl.a spørsmål om Vålerbanen og behandling av Vålerbanen 2020 
som sak på årsmøtet. Interimstyret svarer på henvendelsen. 
 
Sak 5 – Mail fra JUN- deltagelse på utstilling Vålerbanen 
 
Japansk Urhundklubb ønsker deltakelse for deres raser på Vålerbanen 2019. Disse er 
bekreftet i Dogweb og alt ok. 



 
Sak 6- Mail fra DUK- søknad om elevstatus 
 
Sak oversendes til nytt styre. 
 
Sak 7 – Fullmakter/ oppfølging fra ordinært årsmøte 24.03.19 
 
Interimstyret fikk følgende fullmakter/ oppfølgingsoppgaver på ordinært årsmøte 
24.03.19: 
 
 
1) Sende søknad til NKK om å få sende inn søknad om Vålerutstilling 2020 
 
Interimstyret har sendt inn søknad til NKK, og fått bekreftet at denne vil bli behandlet på 
neste møte i Særkomitéen for utstilling.  
 

2) Utarbeide aktivitetsplan 2019  
 
Ny aktivitetsplan skal tas opp på neste ekstraordinære årsmøte siden aktivitetsplanen ikke 
ble godkjent på årsmøtet den 23.03.19. Interimstyret utarbeider et utkast til behandling på 
ekstraordinært årsmøte. 
 
 
3) Utarbeide revidert budsjett 2019 
 
Under arbeid. 
 
4) Utarbeide revidert forslag til retningslinjer for valgkomiteen 
 
Forlag til retningslinjer for valgkomitéen ble ikke godkjent/ forkastet på årmøtet 24.03.19. 
Interimstyret fikk i oppgave å utarbeide et nytt utkast til ekstraordinært årsmøte.  
 
Interimstyret har laget forslag til retningslinjer, og oppdaterer dokumentet i henhold til 
frister og datoer som følger av klubbens nye lover. Sendes ut i årsmøtepapirene ifbm. 
ekstraordinært årsmøte. 
  

5) Innarbeide vedtak fra årsmøtet i NEK - Nye lover til godkjenning hos NKK 
 
Interimstyret har lagt til de endringene som ble vedtatt på årsmøtet 24.03.19, og klubbens 
nye lover sendes til NKK. Legges ut på hjemmesidene. 
 

6) Endring av klubbens formål i enhetsregisteret 
 
Årsmøtet 24.03.19 gav interimstyret/styret fullmakt til å endre klubbens formål i 
Enhetsregisteret slik at teksten samsvarer med NEKs formålsparagraf i klubbens lover.  



 
Interimstyret gjør dette når lovene er ferdig godkjent hos NKK. 

 
 
Sak 8 – Status rallylydighet i Rogaland 
 
Orientering om at alt er i rute og klart for helgas arrangement. 
 
Sak 9 – Status Vålerbanen 2019 
 
Orientering: Klubben har fått hovedsponsor, Royal Canin.  
 
Lokalavdelingen og arrangementskomiteen skal ha lagertelling i påsken. Det er lagd 
arrangementer på klubbens midlertidige Facebook- side, og informasjon er lagt ut på 
hjemmesiden. Det har allerede kommet inn campingbestillinger. 
 
 
Sak 10 – Planlegging av neste ekstraordinære årsmøte 
 
Dato settes til 12. mai 2019. Kl. 13.00.  
Interimstyret sender mail til NKK om vi få leie deres møtelokaler. 
 
Interimstyret sender en henvendelse til valgkomitéen med dato og frister og  informasjon 
om hvilke poster som står til valg. 
 
Informasjon om årsmøtet skal også publiseres på klubbens Facebook og hjemmesider 
fortløpende. 
 

Sak 11 – Økonomi 

 

Status per 28.03.19 viser ingen endring siden sist gjennomgang på årsmøtet. Under 

kontinuerlig arbeid. 

 

Sak 12 – Ny informasjonsmail til klubbens medlemmer 

 

Det er behov for å sende ut en ny informasjonsmail til klubbens medlemmer, med 

informasjon om interimstyrets arbeid, dato for ekstraordinært årsmøte, info om 

Eurasierspesialen 2019, samt frister for innsending av forslag til kandidater på valg til 

valgkomitéen. Mail blir sendt ut snarlig. 

 

Sak 13 – Status NEK- nytt 

 

Interimstyret har fremdeles ikke mottatt tilbakemelding fra NEK- nytt redaksjonen på om det 

har blitt inngått noen avtaler med trykkeri, og/ eller hva som har blitt avtalt her. 



 

Interimstyret har tidligere gitt beskjed til NEK- nytt redaksjonen om at alle eventuelle planer 

om å trykke opp neste blad må avvente inntil videre – både frem til det foreligger en klarhet 

i hvilke avtaler som  eventuelt har blitt inngått, og frem til budsjett for eventuelle 

trykkostnader blir vedtatt på årsmøte (alle postene i klubbens budsjett ble ikke godkjent på 

årsmøtet den 24.03.19, da denne må samkjøres med ny aktivitetsplan og utgifter til NEK- 

nytt var heller ikke budsjettert for her. Derfor må utgifter til trykkeri legges inn i revidert 

budsjett som skal behandles på ekstraordinært årsmøte den 12.05.19). Således kan man ikke 

starte en prosess med trykking og betale utgifter til trykking så lenge det ikke foreligger et 

formelt årsmøtevedtak/ godkjent budsjett på dette.  Interimstyret har også gitt beskjed til 

NEK- nytt redaksjonen om at vi ikke har myndighet til å betale eventuelle fakturaer i 

forbindelse med trykking inntil videre på dette grunnlag. 

 


