
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Kai Erik Brun 
Nestleder: Marte Lie Grasvold  
Kassere: Linn Hanssen 
Sekretær: Mirjam Solbakk  
Styremedlem: Hege Svendsen Mjøs 
Styremedlem: Pia Javery 
Vara: Anette Embretsen 

Møtedato: 06.10.2016 
Tidspunkt: Kl.21.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Kai 

Referent: Mirjam Forfall: 
Årsak 

Vara: Nina Hermansen 
 

 
Agenda: 

Saksliste 
 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll fra 1.august på neste styremøte 
 Økonomi 

 
Oppfølgningssaker 
Sak 5/16: Spesialen 2017. Siste mulighet for avklaring !!!! 
Sak 6/16: Dogs4All 
Sak 8/16: Spørreundersøkelsen 
 
Nye saker 
1. Spesialen 2018.  
2. Seminar/ fagdag 2016. Info 
3. Avtalt styremøte - oppmøte. Holdninger blant medlemmer i styret. Møtekultur og organisasjonskultur i 
styret. 
4. Info til valpekjøpere på hjemmesiden 
 
 
Eventuelt: 
- Søknader til Avlsrådskurs 2016. Styret har mottatt 2 skriftlige søknader. Kriterier for deltagelse 
- Sende purring til tidligere medlem vedr ikke betalt avgift/egenandel for avlsrådskurs 2014 jmfr. referat 
2014 
- Godkjenne dommerelev søknad, Kandidatens navn: Jari Partanen (se epost mottatt 30.sept-16) 
- NKK RS møte 2016 
 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

 Spesialen 2018 
Hege søker tips om dommer til rasespesialen 2018. Planlagt til 
helgen 10-12 august 2018. Pia- sted sjekkes ut, Hunderfossen?  
 

Pia, Hege  

 Seminar/ fagdag 2016 
Kort info om fagdag som skal arrangeres 26.nov i Oslo. 
Omhandler avl,helse og genetikk med fokus på genetiske tester.  
Alle foredragsholdere er klar. Offentliggjøres så snart som mulig. 

Mirjam  

 Møtestruktur i Styret 
Det oppfordres til at alle møter til fastsatt tidspunkt for 
styremøte. Det skaper en del uro ved at styremøter utsettes eller 
endres dato gjentatte ganger. 

Kai  



 
Vedtak: 
Styremøter legges heretter til den første tirsdagen i hver måned 
kl.20.00. Alle bør holde av tid til dette. 
Innkalling til styremøter blir som tidligere: Styremedlemmer må 
sende forslag til saker seinest 1 uke før møte skal være. Innkalling 
til styremøter sendes 1 uke før avtalt styremøt, med referat fra 
forrige styremøte vedlegges for godkjenning 

 Informasjon til valpekjøpere 
Info på hjemmesiden bør oppdateres ift tip/råd ved kjøp av valp. 
Kjøpere bør sjekke ift at valper er registrert i NKK etc for å unngå 
problemer med valper av bakgårdsoppdrettere. 
 

Marte, Linn  

Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 
 

5/16 Spesialen 2017 
Styret har hatt et par ekstraordinære møter for å få en endelig 
avklaring på dato for spesialen 2017. Det er lagt frem 2 forslag på 
datoer og program for helgen. 
Vedtak: 
Spesialen 2017 vil bli holdt i Stavanger området samme helg som 
NKK utstillingen 8-10 september 2017. 
 

Styret  

6/16 Dogs4All 2016 
Stand er bekreftet. Vi vil forsøke å få deltatt på raseparaden, 
håper at flest mulig av medlemmene vil stille opp. 
Viktig å få med noen til å delta på raseparaden.  
Planlegging ift hvordan standen skal se ut. Se på muligheter dor å 
bestille ny banner, plakater etc. 
Kanskje tilby enkel servering til besøkende. 
Ta med oversikt over klubbens oppdrettere 
Klargjøre tekst som skal leses opp på raseparaden 
 

Kai, Pia, 
Anett 

 

8/16 Spørreundersøkelse «hva brukes hunden til» 
Er ferdig satt opp og skal bare gjennomgås av styret før den blir 
lagt ut på hjemmesiden. 
 

Kai, Marte  

EVT EVT   
 Søknader Avslrådskurs 28-29 jan 2017 

Det har kommet 2 søknader til NKK avslrådskurs.  
Vedtak: 
Søknadene godkjennes på samme måte som tidligere:  
Styret dekker 50% påmelding for 2 stykker, praktisk gjøres det 
slik at Styret betaler påmeldingskontigent direkte til NKK i sin 
helhet. Hver av de påmeldte betaler sin andel av kursavgiften til 
NAAK med betalingsfrist 14 dager slik  
- Hege Svendsen Mjøs: Betaler kr.1160,- 
- Pia Javery: Betaler 1160,- 
 
Styret ønsker at de som deltar på avlsrådskurs dekket av NAAK, 
skal si seg villig til å stille som medlem i klubbens raseråd for 
inntil 2 år. Dette for å ivareta rullering av medlemmer i raserådet. 
 
Klubben har ikke mottatt innbetaling fra tidligere medlem meldt 
på Avlsåpdskurs 2014. Linn purrer 

Styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linn 

 



 
 

 Søknad Dommerelev 
NAAK har ingen innsigelser. 
 

  

 NKK, RS-møte 2016 
NAAK skal delta med en representant for å ivareta klubbens 
ønsker på årets møte. 
Vedtak: 
Kai deltar på NKK RS-møte. Mirjam som vara. 
 

Kai  

 Neste styremøtet tirsdag 1.november kl.20.00 
 

  

 


