
                                                                                                                                

Dato/Tid  
09.01.2020,  17-21 

Sted:     
Tilstede:  Morten, Marita, Sverre (skype), Tove 

Møteleder: 
Tove 

Referent: 
Tove 

Sak Styreprotokoll 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll.  
Ingen merknader til innkallingen. Godkjent.  
Gjennomgang av arbeidslogg 

 

1/2020 Forespørsel om NAMK skal ha stand på Camp Villmark 27-29  

mars.  

Det er ikke aktuelt i år. 

 

2/2020 Distriktskontakter og nye fylker.  

Vi avventer litt med å endre på dette. 

 

3/2020 Sjodalen Hyttetun har gitt NAMK’s medlemmer et speialtilbud på 

opp-hold i januar.  

Tilbudet er lagt ut på facebook. 

 

4/2020 Vi har fått tilbud på trykking av Malamuten fra et nytt trykkeri.   

Vi vil sammenlikne tilbudet med den avtalen vi har med nåværende 

trykkeri før vi tar en avgjørelse.                      

 

5/2020 Den nye utstillingskomiteen jobber med å finne sted for vår-   

utstillingen 23 mai.  

Det jobbes også med å finne dommer og sted for høstutstillingen. Liste 

over aktuelle dommere som skal forespørres er klar. 

 

6/2020 Ansvarsforsikring ved arrangementer. 

                     Styret har sjekket litt opp rundt muligheter for å tegne slik forsikring. Vi  

                     har hatt kontakt med Fuglehundforbundet og NSHK. Har ikke funnet 

                     rette person i NKK enda. Jobber videre med denne saken.  

 

7/2020 Vintersamlingen på Hovden. 

                      Det er totalt bare ca 20 påmeldte til samlingen. Ellers er forberedelsene 

                      i rute. 

 



8/2020 Postboks 

Pga tungvindt tilgang til nåværende postboks flytter vi denne til Roa. 

                     Ny adresse til NAMK vil komme så snart alt er på plass. 

 

9/2020 Organisasjonskurs 

Det er jobbet en stund med å få til et organisasjonskurs. Dato for helga 

                     er funnet for NAMK, avventer svar fra NSHK og NP om dato passer.  

                     Øystein Eikeseth skal holde kurset og leie av lokale er også klart. 

 

10/2020 Trekkhundprøvekomite 

Trekkhundprøve komiteen har søkt om midler for oppkjøring av løyper 

 på Femunden i forbindelse med trekkhundprøver og løp i februar. Styret 

                     godkjenner det ønskede beløpet på 5000 kr. 

 

11/2020 Redaksjonen 

Styret har arbeidet med endringer i «Retningslinjer for redaksjons –  

                     komiteen». Disse vil bli lagt ut på hjemmesiden. 

 

12/2020 Lager 

Det er bestemt at vi skal leie et «mini-lager» for å samle arkiv og andre 

                     eiendeler tilhørende NAMK.  Priser er innhentet og det sjekkes nå om  

                     det er ledig lokale på valgt sted.                           

 

 

 

 

 

 

  

   


