
Møte protokoll

Møte: Styremøte NAAK Tilstede:  Hege Mjøs, Kai Erik Bruun, Anette 
Embretsen, Marthe Graasvold, Linn Hansen, 
Pia Javery

Møtedato: 15.2.2017
Tidspunkt: 20:00
Sted: Skype
Møteleder: Kai Erik Bruun
Referent: Anette Embretsen Forfall:

Årsak
 Nina Hermanssen

Agenda:
Saksliste

 Møteinnkalling og saksliste godkjent
 Protokoll/referat fra styremøte 3/1 -17 er godkjent.
 Økonomi, status

 Organisering av styret/råd/komiteer
 Avlsrådskurs
 Svar NKK, ang pågående sak
 Status helseundersøkelsen
 Aktiviteter 2017/spesialen

 
Nye saker:
Mail fra medlemmer
Sak: 01/17 og 02/17

Oppfølgingsaker:

Sak:   Kjent HD status på foreldre ved avl. Finner ikke årsmøte referat på dette. Ikke registrert hos NKK som avlsrestriksjon. 
Raserådet må bli gjort oppmerksom på dette da det også står i RAS dokumentet at HD skal være kjent

Helseundersøkelsen

Aktiviteter

             
Evt:

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar
Tidsfrist

33/16 Organisering

Saken anses som avsluttet, enstemmig vedtatt  6 stemmer for.

Styret Avsluttet



30/16

34/16

35/16

01/17

02/17

03/17

Valpelisten, oppdatering av krav, ser på hva andre klubber har 
som krav. Fortløpende arbeid

Kalender, ny kalender til rasespesialen og Dogs4all. Per nå er 
det 29 kalendere igjen, vurdere når det skal gis rabatt.

Aktiviteter, aktiveitetsgruppa,hva skjer? 
Aktiviteter i 2017: Valpeshow, seminar, i april, mai.
Sjekke muligheter for å leie ridehall.

Spesialen 2017
Fly og hotell til dommer, dette er i orden, hotell til dommer 
bookes på Hummeren.

Spesialen i sept, muligheter for samarbeid med for eksempel 
akita klubben? 
Premier til spesialen, trenger rosetter
Sponsing på spesialen, waggytail, morene, canelana

Salg av effekter, krus, t skjorter, Anette sjekker pris muligheter 
hos Brand factory

Få sjekket muligheter for aktivitetstorget på lørdagen; spor, 
redningshunder, besøkshunder, weightpull, trening/basseng? 

Avlsrådet, mail fra medlem

Svar til medlem ang spesialen og match show

Valgkomiteen, ny leder. Fortløpende arbeid med å finne nye 
styremedlemmer, til valg høsten 2017.

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist

34/16
35/16
30/16

Status kalender
Spesialen
Krav til valpelisten

Styret

Saksnr: Eventuelt Ansvar Tirdsfrist

Avlsrådskurs: Hva forventes av de som sitter i avlsrådet? 
Et medlem var syk ved avlsrådskurset, vi må betale for dette, da 
det er bindene påmelding.
Neste kurs siste helg jan 2019

Valgkomiteen, ny leder Roy Inge, da Bente har trukket seg.

Neste styremøte:      7/3-2017 klokken 20:00, utsatt til 9/3-
2017 klokken 20:00


