
Møte protokoll

Møte: Styremøte NAAK Tilstede:  Hege Mjøs, Kai Erik Bruun, Anette 
Embretsen, Marthe Graasvold, Pia JaveryMøtedato: 9/3-2017

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

Årsak
 Nina Hermanssen, Linn Hansen

Agenda:
Saksliste

 Møteinnkalling og saksliste godkjent
 Protokoll/referat fra styremøte 15/2 -17 er godkjent.
 Økonomi, status

 Organisering av styret/råd/komiteer
 Krav til å stå på valpeliste
 Svar på mail fra medlemmer
 Status helseundersøkelsen
 Aktiviteter 2017/spesialen
 Kalender

 
Nye saker:

Matchshow
Nye styremedlemmer
Helse us
Great news
Månedens bilde

Oppfølgingsaker:
Status kalender
Spesialen
Matchshow
Nye styremedlemmer

             
Evt:

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar
Tidsfrist

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

Styret Sept



30/16

34/16

35/16

02/17

03/17

04/17

05/17

06/17

Valpelisten, oppdatering av krav, endret på siden at det skal 
være kjent HD status.

Kalender, ny kalender til rasespesialen og Dogs4all.  
Kalenderene som er igjen legges ut til kr 129,-

Aktiviteter, aktiveitetsgruppa,hva skjer? 
Aktiviteter i 2017: Valpeshow, seminar, i april, mai.
Ridehall i Vestby kan leies for 1500 pr dag, dato for valpeshow?

Spesialen i sept, muligheter for samarbeid?
Premier til spesialen, Hege har kjøpt inn noen premier.

Salg av effekter, krus, t skjorter på spesialen. Sende mail til 2 
steder som kan trykke mindre opplag.

Anette ordner sponsing på spekemat til utlodding og pølser til 
salg i kiosken.
Kai hører med waggytail om premier og Marthe hører med 
canela.

Få sjekket muligheter for aktivitetstorget på lørdagen; spor, 
redningshunder, besøkshunder, weightpull, trening/basseng, 
swim for dogs, deltakere på spesialen kan få tilbud på dette. 

Svar til medlem ang spesialen og match show. Kai sjekker med 
NKK om retningslinjene for at langhår kan delta på et 
matchshow.

 Fortløpende arbeid med å finne nye styremedlemmer, til valg 
høsten 2017. 4 plasser

Purre på raserådet om resultatene fra helse us, de er klare, men 
styret har ikke mottatt resultatene ennå. 

Great news, purre på redaksjonen, bladet må ut fortest mulig.

Publisere månedens bilde på facebook, medlemmer legger ut 
bilder, styret plukker ut 3 stk, som medlemmene stemmer på, 
vinner bildet publiseres på siden. 

Styret

Styret

Styret

Styret/Kai

Styret

Styret

Styret

Styret/Pia

Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist

Styret

Saksnr: Eventuelt Ansvar Tirdsfrist



Neste styremøte:     ??? Søndag 2/4-17 kl ??


