
 

Protokoll 

Møte i styret i Norsk Eurasierklubb 23.10.19 
Tilstede: Britt-Ingunn, Ronny, Laura, Geir, Camilla 

Sted/tid: Videomøte via Messenger, kl 20.00 

 

 

1. Godkjenne referat og protokoll fra forrige styremøte 

Referat og protokoll godkjent 

 

2. Nek-Nytt 

Veldig bra utgave!  

Ronny tar kontakt med redaksjonen ang muligheter for en juleutgave i desember. 

 

3. Evalueringsmøte 

Avbestilling OK. 

Avventer til neste år/neste styreår 

 

4. D4A 

Har god hjelp med raseparaden. 

Laura har kontakten med henne ang dette og standbetjening. 

Mangler folk til opp- og nedrigging av stand og evt frakt av utstyr. 

Leie av møbler på stedet er uaktuelt grunnet pris. 

Ronny tar kontakt med spørsmål hjelp til frakt av utstyr og hjelp til opp- og nedrigging. 

Laura tar kontakt med spørsmål om å sjekke lageret for utstyr som brukes på D4A. 

Britt-Ingunn tar kontakt med spørsmål om å skaffe møbler til stand samt standbetjening. 

 

5. RS 

Må ha representant og vara. 

Geir kan mulig stille som representant.  

 

6. Retningslinjer 

Må gjennomgår. Eget møte for gjennomgang av retningslinjer 

Onsdag 6.november kl 20:00 på Messenger. 

Alle går gjennom de eksisterende retningslinjer på egenhånd før møtet. Dersom 

retningslinjer mangler må dette lages på møtet. 

 

 

 

 



7. AHU 

Camilla har rolle både i styret og AHU og deltar ikke i diskusjoner hvor saker ang AHU blir 

tatt opp i styret. 

Geir kontakter interesserte. 

Laura tar kontakt med AHU. 

 

8. Lager 

Vi trenger lageransvarlig.  

Vi ser på mulige løsninger. Videreføres til etter D4A. 

 

9. Kalender 

Kalender er ferdig. Vi bestiller 100 stk. 

Sjekke pris hos 2 ulike trykkerier. 

 

10. MH-Komité 

Styret har ikke fått svar på tidligere henvendelser. 

1 av 2 medlemmer har trukket sitt verv. 

Vurderes som inaktiv. 

Styret beslutter å avvikle komitéen fra dags dato, 23.oktober 2019 

Ronny sender mail til gjenværende komitémedlem med informasjon om styrets beslutning. 

 

11. Årsmøte 

Dato bestemt. Møtelokaler booket. 

Laura og Camilla sender nyhetsbrev med informasjon. 

 

12. Eventuelt 

• Eurasierspesialen 2020 

Britt-Ingunn tar kontakt med mulige steder å avholde arrangementet 

• Hjemmeside 

Trenger oppgradering/utbedring. Geir tar kontakt med webdesigner som kan gjøre en 

vurdering. 

• Faktura 

Faktura videresendes kasserer og legges i korrekt mappe 

• Rallylydighet 

Frist for å søke om å avholde stevne er 31.oktober. Britt-Ingunn kontakter 

lokalavdelingen og arrangementskomitéen. 

 

 

 

Referent: Laura og Camilla 

Møtet avsluttet kl 21.50 

 


