
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Kai Erik Brun 
Nestleder: Marte Lie Grasvold 
Styremedlem: Hege Svendsen Mjøs 
Styremedlem: Pia Javery 
Sekretær: Mirjam Solbakk 

Møtedato: 04.07.2016 
Tidspunkt: Kl.20.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Kai 
Referent: Mirjam Forfall: 

Årsak 
Kassere: Linn Hanssen 
Vara: Nina Hermansen 
Vara: Anette Embretsen 

 
Agenda: 

Saksliste 
 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll fra tidligere møter er godkjent 

 

Eventuelt: 
Rasespesial 2017 
Dogs4All: NAAK stand 
Great News 
Valpeshow Stavanger august 2016  
Helseundersøkelsen      
 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

    
    
    
Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 

 
5/16 Rasespesialen 2017: 

Planlegge hvor utstillingen for 2017 skal avholdes. Vurdere å ha 
det andre steder i landet? Hege sjekker aktuell sted. 
Bør den være i forbindelse med en NKK utstilling for å tiltrekke 
flere påmeldinger? 
Tilby aktiviteter i forbindelse med rasespesialen? 
Sponsor trengs. 

 
Styret 

 

6/16 Dogs4All 2016 
Klubben vil i år ha stand på årets Dogs4All på Lillestrøm. Stand er 
bestilt. Det planlegges ift dette. Vi vil forsøke å få deltatt på 
raseparaden, håper at at flest mulig av medlemmene vil stille opp. 
 

Kai, Pia, 
Anett 

 

7/16 Great News 
Redaktør har sagt opp sitt verv av private årsaker. Det vil bli laget 
en annonse i neste blad med oversikt over verv som ønskes fyllt 
opp. Håper at medlemmer vil være aktive. 
Inntil dette er i orden vil styret finne en midlertidig løsning for å 
få ut dette nummeret av bladet. 

 
Pia (Kai) 

 

25/14 Valpeshow Stavanger: 
Vil bli arrangert 27 eller 28 august i Stavanger området. 
Dommer, ringsekretær og skriver er ok. Det har vært noen 
utfordringer ift NKK elektroniske påmeldingssystemer. Inntil 

Hege  



 
dette er i orden vil påmeldinger skje manuelt. 
 

 Helseundersøkelsen 
Hvordan er status ift antall innkomne svar? Hvordan kan vi 
nå ut til flere ”ikke-medlemmer”? 
Kai som er styrets kontakt mot raserådet, tar kontakt med 
dem for å få en oppdatering samt høre om de ønsker hjelp i 
jobben. 

 
Kai 

 

Evt Hva brukes hunden til? 
Det hadde vært moro å finne ut hva medlemmene bruker sin 
hund til (unntatt utstilling).  
Kai og Marte lager en spørreundersøkelse  

Kai, Marte  

  
Neste styremøtet 1.august 2016 kl.19.00 
 

  

 


