
 

Protokoll 

Møte i styret i Norsk Eurasierklubb 05.06.19 
Tilstede: Britt-Ingunn, Ronny, Laura, Geir, Camilla 

Fraværende: Lisbeth 

Sted/tid: Videomøte via Messenger, kl 20.00 

 

 

• Godkjenne protokoll fra forrige styremøte 

Denne ble godkjent. 

 

• Status økonomi pr 31.05.2019 

Tas til etterretning. 

 

• Innkommet mailer 

• Innkommet mail fra NKK 13.03.2019 - Ønske om dommerforslag til NKKs utstillinger 

• Styret ønsker ikke komme med dommerforslag. 

 

• Innkommet mail fra NKK 08.03.2019 - forslag på egnede kandidater til å motta NKKs 

hedersbevisninger 

• Til etterretning. Styret har ingen innspill til dette. 

 

• Innkommet mail fra NKK 22.03.2019 - Søknad om dommerelevstatus på klubbens raser 

• Styret sender dommerkompendiet til den det gjelder. 

 

• Innkommet mail fra NKK 25.03.2019 –2 mailer - Informasjon om å innvilge elevstatus 

• Styret sender dommerkompendiet til de det gjelder. 

 

• Innkommet mail fra medlem 17.04.2019 - Tilbakemeldinger og spm vedr Eurasier Posten 

• Settes på vent inntil videre. 

 

• Innkommet mail fra NKK 14.05.2019 - Innkalling NKKs RS 2019 



• Frist 15.august for saker. Klubben kan sende 1 representant fra styret, og vi må ha 1 i 

reserve. Tas opp på neste møte. 

 

• Innkommet mail fra Dyr for Alle 23.05.2019 – Utstiller informasjon 

• Arrangement på Norges Varemesse 16.-18.august. Vedtatt at dette ønsker vi ikke å 

delta på.  

 

• Innkommet mail fra NKK 24.05.2019 – Høring NKs strategier 2020-2022 

• Frist 24.august. Tas opp på senere møte. 

 

• Innkommet mail fra NKK 27.05.2019 – Innspill til NKKs årsrapport mm  

• Frist 20.juni. Styret har ingen innspill til årsrapport i år. 

 

• Innkommet mail fra NKK 31.05.2019 - Revidering av NKKs fellesbestemmelser - øvrige 

regelverk 

• Frist 15.juni. Styret har ingen innspill til dette. 

 

• Innkommet mail fra medlem 27.05.2019– Aktivitetskomiteen  

• Enstemmig enighet at vi ønsker medlem velkommen. Styret sender mail. 

 

• Innkommet mail fra distriktskontrakter 

• Vi responderer med en hyggelig tilbakemelding. Styret sender mail. 

 

• Nek-Nytt 

• Vi har fått tilbakemeldinger fra 4 trykkerier på pris.. Ingen bestemt avgjørelse på 

hvilket tilbud vi går for. Mulighet for å spørre medlem om å bidra til å gjøre sidene 

klar til innsending til trykk. 

• Styret utarbeidert innlegg info fra styret. 

• Styret sender ut nyhetsbrev. 

 

• Lagerleie 

• Styret har fått forslag til en lagerplass v/Haslemoen, ca 80 km fra Vålerbanen, låst 

sted, pris 1.300 kr/mnd. Enstemmig vedtatt JA til dette tilbudet. Leder gir beskjed om 

å inngå avtale. 



 

• Vålerbanen 

• Ønske fra arrangementskomitéen og lokalavdelingen om kjøp av stort telt.  

Litt usikkert på hva som er feil på det gamle, om det kan fikses. 

Det gis en tilbakemelding på at de får et budsjett opptil 7.000 kr for kjøp av nytt telt. 

Leder sender svar. 

 

• Dogs4All 

• Vi har fått bekreftet standplass fra NKK 

• Vi skal søke etter folk som ønsker å bidra med alt som har med D4A å gjøre, ved 

publisering i nyhetsbrev og Nek-Nytt 

• Avventer videre 

 

• Eurasierspesialen 

• Vi går igjennom innspill og mail fra medlemmer. Vi kommer tilbake til et evt 

oppdrettermøte/medlemsmøte denne helgen. Avtale med Kiwi OK, og 

ringsekretærer OK. Skal vi ha ringtrening eller matchshow på fredagen, i så fall skal 

det ikke være ekstrautgifter til premier til matchshow. Vi ønsker å få et forslag på 

pakkepris på mat. Leder svarer medlemmer. 

 

• Informasjon fra økonomi – status Momskompensasjon 

• Frist 01.06.19. Denne er sendt inn innen fristen. 

 

• Manglende rapporteringer fra komiteer og utvalg- hva gjør vi med dette? 

• Vi sender en purring på de manglende rapporteringene. 

• Trenger vi MH-komitéen? Det sendes en mail med spørsmål om formål, når er 

komitéen nedsatt, hva er gjort og hva skal gjøres.  

 

• Innspill fra leder 

• Sak til RS – møte 2019 – endring i klubb lovene § 3-5 – Frister forslag til valgkomiteen 

Vi avventer denne, men skal tas opp før fristen. 

 

Vi har satt dato for årsmøte 2020, dato blir lørdag 21.03.2020. Det blir i NKK-lokale, 

da dette er gratis. Leder booker dato. 



 

• Innkommet mail 27.05.2019 fra medlem vedrørende klage på medlem.  

• Untatt offentligheten grunnet personvern hensyn 

 

Referent: Camilla 

Møtet avsluttet ca kl 22.20. 
 

 


