
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Siv Nilssen 
Kasserer: Linn Hansen(møtt opp seinere) 
Sekretær: Mirjam Solbakk 
Styremedlem: Alex-Sander Myhre 

Møtedato: 21. 04. 2015 (14.04.2015) 
Tidspunkt: Kl.18.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Siv 
Referent: Mirjam Forfall: 

Årsak 
Nestleder: Lill Skjæveland. Meldt frafall 
Styremedlem: Per Frogner 

 
Agenda: 
Saksliste 

 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll/referat fra styremøte 3.mars 2015 er godkjent med rettelser. 

 Seminar Mentalitet/MH- oppdatering/resultat 

  
Oppfølgingsaker: 

 Sak 25/14:Status Valpeshow, vestlandet/ sørlandet. 
 Sak 22/14 Årsmøte 2015: Endringer ift tidspunkt pga endring tidspkt utstilling/EDS? 
                 

Eventuelt 
SAK 1/15: mottatt klagesak fra medlem 
Redaktør Great News  

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

 Seminar mentalitet/ MH 
Vellykket seminar med totalt 40 deltakere (hvor 37 påmeldte og 3 
arrangører). Inntekt totalt kr. 16.750 og utgifter ca.kr.9000,- 
Det kommer også et tilskudd på ca.kr.800,- fra Studieforbundet 
Natur og miljø. 
Det skrives referat fra seminaret som legges ut på klubbens 
hjemmeside evt Great News.  

-  

    
Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 

 
25/14 Valpeshow 2015: 

Drammen: 
Valpeshowet som var planlagt i Drammen i juni ser styret seg 
nødt til å avlyse evt utsette til høsten. Dette fordi det har oppstått 
saker som gjør at det ikke er tilgjengelig nok personer til å 
arrangere showet i juni. Mirjam gir beskjed til dommer. Alex-
Sander gir beskjed til NKK (    
Sørlandet: 
Status for valpeshow på Sørlandet kan ikke referatføres da 
ansvarlig Lill ikke er tilstede på dette møtet. Leder Siv tar kontakt 
med Lill for å få oppdatering. 

 
 
Styret 
 
 
 
 
 
Siv, Lill 

 

6/15 Bank konto Linn, Siv  



 
Linn skal ordne tilgang/ kodebrikke til klubbens bank konto til 
leder Siv da hun fortsatt ikke har mottatt dette. 

22/14 Årsmøtet 2015 
Årsmøtet planlegges lagt enten før eller etter utstillingen.?  
Vedtak. 
Utsettes til neste styremøte. 

Styret 
 
 
 

 
 
 

11/14 Europautstilling/ Rasespesialen 2015 
Status: Linn har ansvaret for dommer, bestilling av premier og 
rosetter.  
Ringsekretær blir Anne-Cathrine Unelsrød. - Skriver er ikke 
klarlagt ennå og må ordnes snarest hvis vi skal ha skriftlige 
kritikker. 

Linn 
 
 
Styret  
 

 

1/15 Klagesak på oppdretter (tidl. Sak til NKK disiplinærkomite) 
Tidligere klagesak er nå sendt direkte og mottatt Styret i NAAK 
13.april 2015. 
Styret tar kontakt med involverte parter for å få tilleggs 
opplysninger før det behandles videre på evt neste styremøte. 
 

Styret  

Evt Redaktør Great News har dessverre sett seg nødt til å si opp sitt 
verv pga stor arbeidsmengde og tidspress privat. 
Siste frist for innlegg i neste nummer av Great News settes til 
1.okt.2015 for å få med rsultater fra rasespesial, årsmøtet og Mh-
beskrivelse. Styret håper at ny redaktør er på plass innen den tid. 

Styret  

  
Neste styremøtet 8.juni 2015 

  

 


