
                                                                                                                                

Dato/Tid 07.12.2017             

 

Sted Drammen/Marchè      

Tilstede: Anita, Morten, Marius, Tove T, Tove K. Ø.                                                                         

Møteleder 

Anita Skagen 

Referent 

Tove Kristin Øren 

Sak Styreprotokoll 
 

   Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll 

   Ingen merknader til innkalling 

   Gjennomgang referat forrige møte 

85/2017 Oppsummering oppdrettermøte: Veldig lavt oppmøte. Foredragsholder ønskes inn i 

annet arrangement, da dette var et interessant og lærerikt foredrag. Kunne med 

fordel ha fått mer tid. Styret vil etter tilbakemeldinger endre tidspunkt på 

oppdrettermøte, det er ikke riktig tid på året. Tiden ble for knapp til både 

foredragsholder og møte. Leder av sunnhetskomiteen ser at det med fordel kunne ha 

blitt avsatt dobbelt så lang tid.  

86/2017 Innkommet sak fra O. Tveiten: Saken går ut på kartlegging av bærere av PN. I dag 

finnes ingen registrering av denne sykdommen. Styret og oppdrettere bør jobbe 

videre med dette og anbefale valpekjøpere til å teste hundene sine. Styret og 

sunnhetskomiteen kan da videre jobbe med å opprette et register over dette.   

 Sak meldt inn til oppdrettermøtet vedr. NAMKs retningslinjer for avl – begge 

foreldredyr skal være fri for PN gen - er i ettertid sendt styret for beslutning.  

 Styrets vedtak: Saken sendes på høring til oppdrettere og veterinær hos NKK. 

87/2017 Vintersamling: Aktivitetskomiteen styrer dette, og har kontroll på arrangementet. 

Styret ønsker også med i programmet at det skal vises/testes, samt kjøp/salg av 

brukt utstyr.  

88/2017 Årsmøte: Det ble gjennomgått frister til årsmøte, og valgkomiteen er i gang med å 

verve medlemmer til å stille til valg i styret. De som skal velges på årsmøtet 2018 er 

LEDER, 1 medlem 2 år, 2 medlemmer 1 år, 2 vara 1 år. Innkalling til årsmøte vil bli via 

epost og på WEB. Saker må inn til styret innen 31. mars. 

89/2017 Kontingent: Kontingent skal være sak til årsmøte. Styret legger fram forslag om 

uendret  kontingent. 

90/2017 Oppsigelse distriktskoordinator: Inger Kristin Sandanbråten har trukket seg som 

distriktskoordinator. Heidi Helgaker Johansen går inn som ny distriktskoordinator.   

91/2017 Medlemsbladet status: Bladet er pr 7. des trykket og sendt ut. Det sendes nå ut pr. 

husstand. Det er ikke heldig at tidligere utgaver av Malamuten ikke har nådd frem til 



alle medlemmer. Adresselister er gjennomgått og trykkeriet, har som tidligere, 

mottatt oppdaterte medlemslister. 

92/2017 WSA informasjon: Medlemmer har etterspurt informasjon om WSA. Det vil bli lagt ut 

noe informasjon om dette på hjemmesiden.  

93/2017 Vipps: Det åpnes for at NAMK tar i bruk VIPPS. Dog skal dette være egen konto, og 

kun benyttes på samlinger/utstillinger til salg av kioskvarer, effekter og lodd. Denne 

kontoen skal ikke benyttes til kontingenter, løp eller tester. 

94/2017 Henvendelse NSHK stand: Styret har blitt forespurt NAMK om samarbeid med stand 

under utstillinger/arrangementer. Styret stiller seg positive til å samarbeide med 

NSHK med stand under hovedutstillingen Dogs4All.  

95/2017 Fordelsavtale G-max: NAMK ønsker ikke å inngå en fordelsavtale med G-Max. Dette 

på grunnlag av at NKK ikke anbefaler kommersielle avtaler i underavdelingene. Styret 

besluttet å følge disse anbefalingene.  

96/2017 Instrukser. Dette skal sendes ut til komiteene og legges ut på nett innen årsslutt. Ny 

mal utarbeides.   

ANNET: Wenche Svarthol går inn som medlemsansvarlig. 

 

                                           


