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Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder Lisa Johnsen 
Kasserer Linn Hanssen 
Sekretær Hege Svendsen Mjøs 
Styremedlem Mirjam Solbakk 
Nestleder Lill Skjæveland 

Møtedato: 04.03.2014 
Tidspunkt:  
Sted: Skype samtale 
Møteleder:  Lisa 
Referent: Hege Svendsen Mjøs Forfall: 

Årsak 
Olav Håland (ikke meldt frafall) 

 
Agenda: 
Ingen ny saksliste: 
- Valpeformidlingsliste/Innavlsgrad 
Oppfølginssaker: 
- 2/14 Årsmøtet 
- 10/14 Grasrotandel 
-4/14 Japanspesialen 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
12/14 Anbefaling innavlsgrad på klubbens 

valpeformidling side/ hjemmeside: 
Styret diskuterte på styremøte 29.01.14 at vi ønsker en 
anbefaling på innavlsgrad max 6,25% på kull som 
annonseres via valpeformidler. 
Vedtak: 
Lisa tar kontakt med NKK å hører hvilke retningslinjer 
som gjelder ved slik anbefaling. Hvis svaret er positiv 
settes dette i verk umiddelbart. 

Lisa Utført 

Saksnr. Oppfølgings saker/vedtak Ansvar Tidsfrist 
2/14 Årsmøtet 2014: 

 dato for årsmøte skal bekjentgjøres for l 
medlemmene 8 uker før dette skal holdes. Vi 
har informert om årsmøte tidligere, det ligger 
både på hjemmesiden og facebooksiden. 

 Agenda skal bekjentgjøres for medlemmene 3 
uker før møtedato 

 kandidater til valg skal meldes inn senest 5 
uker før årsmøte 

Påmeldingsfrist til årsmøte: 
Klubben ønsker at det skal være en påmeldingsfrist til 
årsmøte slik at vi vet hvor mange som kommer – dette 
med tanke på egnet lokale og mat/snacks. 
Vedtak: 

Fristen for påmelding vil bli 5 uker før årsmøte skal 
holdes. 
 
Valgkomiteen mangler kandidater til styret  
Styremedlemmene vil tenke igjennom og hjelpe 
til å finne kandidater som kan stå på valg 
 
Beskrivelse av styrets/ komiteenes oppgaver 
I forbindelse med valg av nye styremedlemmer vil 

Styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valgkomite 
 
 
 
 
Mirjam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utført 
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kanskje flere melde seg når de kan se arbeids-
oppgaver som hver enkelt verv har. 
Vedtak: 

Mirjam skal lage en funksjonsbeskrivelse over de 
enkelte verv i styret. Hun offentliggjør denne for 
medlemmene via klubbens hjemmeside og facebook 
etter godkjennelse fra styret for øvrig. 
Hun tar også kontakt med Bente som er leder i 
valgkomiteen for å få innspill derfra. Lisa skal sende 
navneliste til Mirjam evt Bente. 
 

10/14 Grasrotandel, kan klubben bli med, se sak 10/14 fra 
møte 29.01.14: 
Klubben kan bruke grasrotandelen ved å registrere 
seg i enhetsregister. Koster 200,- samt en liten sum 
hvert år. Det er flere andre hundeklubber som har 
dette. 

 Vedtatt: 
Linn skal sjekke opp i dette ift og evt registrere 
og betale for å opprettet grastrotandelen. 
 

Linn Innen 
neste 
styremøte 

4/14 Videre samarbeid med shibaklubben ift spesialen 
Hunderfossen. Sak 4/14 fra 29.01.14: 
Vi ønsker å bli med på spesialen 2016. 
Vedtatt: 
Linn skriver brev/ forespørsel til Shibaklubben ang 
videre samarbeid og hvordan dette skal være videre 
fremover 
 

Linn  

 Neste møte er satt til 1.april 2014 kl 19.30. 
Flyttet til 22.april 2014 
 

  

 Referat godkjent av styret.   
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