
                                                                                                                         

Dato/Tid  
11.05.21 

Sted: Zoom 
Tilstede: Sverre, Morten, Marita, Tove, Tore, Bodil Jeanette 

Møteleder: 
 

Referent: 
Tore 

Sak Styreprotokoll 

 

Referat fra styremøte i NAMK 03.06.21 

Sak 36/21  
Gjennomgang av arbeidslogg. Denne er nå oppdatert. 

Sak 37/21 
NAMK trenger ny distriktskoordinator, og Lene Barlund ønsker å ta oppgaven.  

Styret vedtar at Lene Barlund er ny distriktskoordinator. 

Sak 38/21 
Assistent til web-ansvarlig.  

Styret vedtar at Bodil Jeanett Pedersen er assistent til web-ansvarlig. 

Sak 39/21 
Kurs/ oppdrettersamling. 

Styret og sunnhetskomiteen ønsker å få gjennomført et rent oppdrettermøte, og i tillegg et 

sunnhetskurs/ -seminar for oppdrett til høsten. Primært er det ønskelig at i alle fall sunnhetskurs 

gjennomføres fysisk hvis mulig. Styret vil sjekke ut nærmere med sunnhetskomiteen hva som er 

relevant å ta med på oppdrettermøte og hva som er relevant for kurs? Styret følger opp denne saken 

videre fremover i juni. 

Sak 40/21 
RAS-dokumentet. 

NAMK holder på med oppdatering av RAS-dokumentet. Dette arbeidet er nesten ferdig. 

Sak 41/21 
Hannhundlista. Styret har fått henvendelse fra medlem om å stå på hannhundlista. 

For å stå på hannhundlista må den som står som kontaktperson på hunden være medlem i NAMK. 

Sak 42/21 
Aktivitetsmerke.  

Det er kommet inn forslag om å sette i gang en ordning med aktivitetsmerke i bronsje, sølv og gull for 

å stimulere til økt aktivitet i klubben. Forskjellige aktiviteter kan brukes og gir poeng. Kravet er at 

aktiviteten er i regi av en klubb og at retningslinjer følges. Eksempler på aktivitet kan være valpekurs, 



grunnkurs, distansemerker, kløvtester etc. NAMK vil jobbe videre med forslaget og se på hvordan vi 

kan organisere det.  

Sak 43/21 
Henvendelse fra medlem i forbindelse med valpekjøp. 

NAMK har fått henvendelse fra medlem som har kjøpt valp. Selger har ikke fulgt sin del av avtalen i 

forbindelse med salg og registrering av valpen. NAMK har kontaktet selger uten å få løsning på saken. 

Vi tilbyr oss å sende denne saken videre til NKK. 

Sak 44/ 21 
Pris for å stå på oppdretterliste. 

Styret vedtar å endre til èn felles pris for å stå registrert på oppdretterliste til kr 100,-, uavhengig av 

om det henvises til hjemmeside eller ikke. 

Sak 45/ 21 
Facebook/ hjemmeside.  

Styret diskuterer oppdatering av facebook-siden og hjemmesiden. Vi ønsker at siden skal oppdateres 

jevnlig. Blant annet ved at distriktskontakter er flinke til å sende inn info og bilder fra aktiviteter. 

Styret ønsker ikke å legge ut bilder av løse hunder på vår side med mindre det står opplyst at bildene 

er tatt på inngjerdet område.  

Andre aktuelle innlegg på facebook kan være månedens bilde eller liknende. 
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Tore J Bjørkli 
Sekretær 
NAMK 

 

 

 

 

 



 

  


