
Møte protokoll

Møte: Styremøte NAAK Tilstede:  Hege Mjøs, Kai Erik Bruun, Anette 
Embretsen, Marthe GraasvoldMøtedato: 9/5-2017

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

Årsak
 Nina Hermanssen, Pia Javery, Linn Hansen

Agenda:
Saksliste

 Møteinnkalling og saksliste godkjent
 Protokoll/referat fra styremøte 2/4 -17 er godkjent.
 Økonomi, status
 Organisering av styret/råd/komiteer

 
Nye saker:

15/17: Raseklubbenes felles allianse
16/17: Aktiviteter
17/17: Kjøpehund.no
18/10: Mail fra medlem ang kjøpehund.no
19/17: Annonsering av omplasseringshunder
20/17: Klubbartikler
21/17: Endringer av klubbens lovmal

Oppfølgingsaker:

4/17: Great news/nyhetsbrev/redaktør
6/17: Referater
7/17: Handler/groomingkurs april
12/17: Lovforslag fra nkk
8/15   : spesialen 2017
 ?/16   :Spesialen 2018

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist

15/17

16/17

RFA, lovforslag NKK. Mye ligger mellom linjene. 

Fotokurs, 400 pr pers til kursholder. Gratis lokaler. Fin aktivitet 
utenom utstilling. 700 kr pr medlem, 950 for ikke medlemmer. 
Kai skriver om kurset på hjemmesiden. 

Sporkurs, Marthe sjekker opp ang søknad til dette.

Matchshow/valpeshow, kragerø hundeklubb

Styret

Styret

Sept



17 og 
18/17

19/17

20/17

21/17

Handlerkurs på vestlandet.
Kurs innen adferd og les din hund på østlandet til høsten, Anette
sjekker opp med trener om pris og hvilken kurs han kan sette 
sammen for klubben.

Kjøpehund.no,samtale på tlf fra medlem, ang kopiert tekst og 
kildehenvisning til medlems verk. Kontakter NKK for 
korrigering.

Omplassering av hunder på nettsiden, hvilken krav? 
Avstemming:
1: Hunden skal være registrert i NKK: 
3 stemmer for
2 stemmer imot

2: Eier medlem i NAAK eller NKK:
2 stemmer for
3 stemmer imot

3: Oppderetter skal være informert:
2 stemmer blank
3 stemmer for

Vedtatt da at hunden må være registert i NKK.
Eier trenger ikke være medlem i NAAK.
Oppdretter må informeres om at hunden skal omplasseres.

Klubbartikler, legger ut en avstemning på styresiden, frist for 
tilbakemelding søndag kl 19:00, om hvilken produkter som vi 
skal sjekke pris på til salg på utstillinger og andre aktiviteter.

Endringer i klubbens lovmal, må diskuteres mer. 
Melde på dersom noen er intr i kurs om organisering. 

Styret

Styret

Styret

Styret/Kai

Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist

4/17

6/17

7/17

12/17

08/15

36/16

Endre tekst til at Isabelle skriver neste nr an GN, deretter søke 
etter ny redaktør

Referatene legges ut iløpet av denne uken.

Handlerkurs, var 4 påmeldte, veldig fornøyde deltakere

Lovforslag fra NKK, Kai sender mail til NKK, at vi ikke har noen 
andre forslag.

Spesialen 2017, mye er i orden, av rosetter og andre premier. 
Fly og hotell til dommer er ok. 

Spesialen 2018, 
Burde være nordisk dommer. Hunderfossen?
Dialog med shiba og akita klubben.

Styret



Saksnr: Eventuelt Ansvar Tirdsfrist

22/17 Medlemmer med verv, må ikke komme med anbefalinger av 
oppdrettere på sosiale medier.

Neste styremøte:    13/6-17 kl 20:00, skype


