
 
Protokoll 

Møte i interimstyret i Norsk Eurasierklubb 25.04.19 
 

 Tilstede: Britt- Ingunn, Anita, Trude, Marianne, Therese og Maria 

Sted: Telefonsamtale via Messenger 

 

Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra møte i interimstyret 18.03.19  

Protokoll fra forrige møte i interimstyret godkjennes. 

Sak 2 – Innkomne mailer vedr. NEK- nytt/ Eurasierposten 

 

Det har kommet inn mailer fra medlemmer vedrørende NEK- nytt/ Eurasierposten, hvor det 

stilles en rekke spørsmål til prosess og innhold i bladet. Interimstyret har hatt kontakt med 

redaktør av NEK- nytt/ Eurasierposten, og denne saken må overføres nytt styre i sin helhet. 

 

Sakene oversendes til neste styre. 

 

Sak 3 – Innkommet mail: Distriktskontakt 

 

Distriktskontakt for Trøndelag har trukket seg fra sitt verv. Arbeid med å evt. finne en ny 

distriktskontakt overlates til nytt styre. 

 

 

Sak 4 – Innkommet mail: Hundens dag 

      NEK har mottatt invitasjon til deltakelse på Hundens dag. Tas til etterretning og oversendes nytt  

      styre mtp. eventuelle forberedelser til hundens dag til neste år. 

 

      Sak 5 - Mail fra NKK – Vålerbanen 2020 

 

      Det er søkt om avholdelse av vålerbanen 2020 jf. årsmøtets/ ekstraordinært årsmøtes  

      bestemmelse, og NKK har bekreftet at dette er lagt inn i deres systemer.  

      Følges opp av neste styre. 

 



             Sak 5 -Fullmakter/oppfølgning fra forrige styremøte/Årsmøte 

 

1) Sende søknad til NKK om å få sende inn søknad om Vålerutstilling 2020 

 

Ok, se forrige sak. 

 

2) Utarbeide aktivitetsplan 2019  

 

Interimstyret  har utarbeidet et forslag som sendes ut med årsmøtepapirene. 

 

3) Utarbeide revidert budsjett 2019  

 

Interimstyret  har utarbeidet et forslag som sendes ut med årsmøtepapirene. 

 

4) Utarbeide revidert forslag til retningslinjer for valgkomiteen 

 

Interimstyret  har utarbeidet et forslag som sendes ut med årsmøtepapirene. 

 

5) Innarbeide vedtak fra Årsmøte i NEK lover og sende til NKK for godkjenning 

 

Oversendt NKK. Alt ok. Venter på respons fra NKK. 

 

6) Endre formål i Enhetsregisteret 

Endringer er sendt inn og det avventes godkjenning. 

 

Sak 6 - Status Vålerbanen 2019 

 

Alt ok og i rute så langt. Videreføres til nytt styre. 

 

Sak 7- Planlegging av Ekstraordinært årsmøte med valg og saker med 

 fullmakt fra Ordinært Årsmøte 

Dato er satt til den 12.05.19. Grunnet ny lovmal fra NKK vil vi måtte sende ut valgkomitéens 

innstilling så raskt som mulig etter at vi har fått den, så dette betyr at interimstyreti må sende ut to 

mailer: En med årsmøtedokumentene, og en mail med  ettersending av valgkomitéens innstilling så 

snart denne foreligger.  

 

Sak 8 – Klubbens Facebook- side 

 

Interimstyret kommer ikke noen vei med Facebook sentralt for å få gjenopprettet siden. Med mindre 

noen av de tidligere styremedlemmene kan bistå, må vi rett og slett begynne å bruke den nye, 

midlertidige siden på nytt og bygge alt opp igjen på nytt. Saken overføres til nytt styre. 


