
Møte protokoll

Møte: Styremøte NAAK Tilstede:  Hege Mjøs, Kai Erik Bruun, Anette 
Embretsen, Marthe Graasvold, Linn hansenMøtedato: 2/4-2017

Tidspunkt: 20:00
Sted: Skype
Møteleder: Kai Erik Bruun
Referent: Anette Embretsen Forfall:

Årsak
 Nina Hermanssen, Pia Javery

Agenda:
Saksliste

 Møteinnkalling og saksliste godkjent
 Protokoll/referat fra styremøte 9/3 -17 er godkjent.
 Økonomi, status

 Organisering av styret/råd/komiteer
 
Nye saker:

04/17: Great news/nyhetsbrev/redaktør
05/17: Annonsering gjort av medlem
06/17: Referater
07/17: Handler/groomingkurs april
08/17: Dag/tid forstyremøter
09/17: Publisering av resultater
10/17: Helse undersøkelsen, 
11/17: Oppdatering fra styret
12/17: Lovforslag fra NKK
13/17: Høringer fra NKK
14/17: Kommenterer fra personer som innehar verv på sosiale medier

Oppfølgingsaker:

Spesialen
Matchshow
Nye styremedlemmer
Saker til årsmøtet

             
Evt:

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar
Tidsfrist

03/17 Saker til årsmøtet
Hvilken saker skal tas opp? 

Styret Sept



04/17

05/17

06/17

07/17

08/17

09/17

10/17

11/17

12 og 
13/17

14/17

Forslag om å betale for å få ut bladet, fortest mulig. Lill Jeanett 
lager bladet som skal ut  nå, fra neste nr i okt/nov vil klubben 
betale en utvalgt for å lage bladet. I fremtiden søke etter 
redaktør på klubbsidene. 
Medlem som har vært redaktør, går nå ut av denne rollen.

Unntatt offentlighet

Referater som ikke er lagt ut offentlig, skal gjennomgås for å få 
rettet opp i saksnummer, legges ut fortløpende. Noen saker er 
unnlatt offentlighet pga personvern.

Groomingkurset blir reklamert for i flere medier, også hos andre
hundeklubber, pr i dag 2 påmeldte, håper på 12 påmeldte. 
Uansett bra at noe skjer i klubben.

Styremøter skal heretter være andre tirsdag hver mnd kl 20:00, 
på skype.

 
Hvis klubben skal publisere alle resultater blir dette mye, kun 
resultater fra spesielle utstillinger som crufts osv, 
Nye championer, store utstillinger fra NKK, 
europavinner/verdensvinner publiseres i bladet eller på 
nettsiden/facebook.

Helseundersøkelsen er ferdig. Mangler ved HU er 
innholdsfortegnelse og sidetall – bedt om at dette legges til før 
publisering. Sammenligne rapporter fra andre kubber, hva de 
har gjort videre med undersøkelsen. 

Lovforslag/høring fra NKK, diskuteres på styresiden på 
facebook.

Upassende kommentarer fra medlemmer som innehar verv, blir 
varslet på mail, evnt beskjed om å fjerne kommentar. Nettvett 
Påminnelse om vervet.

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret/Kai

Styret
Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist

34/16
35/16

Status kalender
Spesialen,  pågår stadig planlegging.

Styret

Saksnr: Eventuelt Ansvar Tirdsfrist



Neste styremøte:    9/5-17 kl 20:00, skype


