
                                                                                                                                

Dato/Tid 12.10.2017             
 

Sted Drammen/Marchè      
Tilstede: Tove Tveiten, Tove Øren, Marius Hagen, Morten Olsen og Anita Skagen 

Møteleder 
Anita Skagen 

Referent 
Anita Skagen 

Sak Referat 

 

   Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll 

   Innkalling og referat er godkjent    

65/2017 Styremedlem som har trukket seg  

 Anita Dalen har trukket seg fra sitt styreverv. 

Begge varamedlemmene fikk 28 stemmer på årsmøtet og stiller likt med tanke på å 

gå inn som styremedlem. Etter enighet i styret og hos varamedlemmene går Tove 

Øren inn som fullverdig styremedlem og blir sekretær for styret. Morten Olsen blir 

styrets representant i sunnhetskomiteen.  

66/2017 Økonomisk støtte utstillingskomiteen 

 Søknad om økonomisk støtte for overnatting. 

Søknaden innvilges. 

67/2017 Oppsummering høstsamling 

 Generelt sett kun positive tilbakemeldinger ang Høstsamlingen. 

Ved senere arrangement bør det sendes evaluering til deltakerne, samt at komiteen 

gjør en intern evaluering etter arrangementet. 

Evalueringsskjema utarbeides. Tove Øren lager et utkast. 

68/2017 Oppdrettermøte og sunnhetsseminar 

 Saker styret ønsker at skal legges fram for diskusjon: 

 Retningslinjer for avl  

 RAS 

 Status HD prosjekt 

 Oppdretterlista – kriterier for å stå på lista 

 Annonsering som oppdretter i Malamuten 

 



69/2017 Rutiner 

 Kontanthåndtering/kasse 

Tove Ø lager utkast til rutine. 

70/2017 Terminliste vinter 

Det har kommet spørsmål om når trekkhundtestene skal meldes inn til terminlista for 

vinteren 2018. Når er frist for innmelding fra distriktene? 

Vi må etterlyse henvendelse fra NKK. Dette har trolig blitt sendt til klubbmail som pr. 

dato ikke fungerer. 

Tove sjekker 

Marius kontakter NKK og ordner med erstatning for klubbmail. 

71/2017 Henvendelse fra mattilsynet 

 Anita har blitt kontakette av mattilsynet vedr. å delta i referansegruppe i nyetablert 

prosjekt vedr. hunder som bor ute store deler av året. Styret i NAMK stiller seg 

positive til å være med i referansegruppe i dette prosjektet. Det informeres mer om 

prosjektet i neste utgave av Malamuten. 

72/2017 Informasjon vedr. WM i Sveg og Polardistans 

 NAMK må informasjon om hva NAMKs medlemmer må gjøre for å kunne stille til 

start i WSA WM mellomdistanse og sprint i Sveg og langdistanse i Serna 

(Polardistans). Informasjonen må ut i medlemsbladet, på hjemmeside og på 

facebook. Morten lager et utkast. 

73/2017 Dato for årsmøtet 2018 

 21. april 2018. Sted avgjøres senere. Dette må med i neste utgave av malmuten. 

74/2017 Medlemsbladet 

 Frist 15. november 2017 må ut til komiteene. Neste blad MÅ ut før jul. 

Sjekke med trykkeriet frist for trykk for utsending i desember. 

Redaksjonskomiteen informerer komiteene og kontakter trykkeriet. 

75/2017 Utkast til ny hjemmeside 

 Styret tok en rask gjennomgang, og synes utkastet så veldig bra ut, men har innspill i 

forhold til innhold. Vi ser mer på dette på neste styremøte. 

76/2017 Representantskapsmøtet  

 Utsatt til neste styremøte. 

 

 



 Annet:  

Dogs4All  

Stand –hvem står på stand?  

Marius tar kontakt med medlemmer som har verv i klubben vedr. å representere NAMK på stand. 

Raseparade – tekst om rasen. Det må sendes inn en tekst på forhånd. 150 – 200 tegn. Frist 1. november. 

Saker til videre oppfølging: 

Instrukser ferdigstilles og legges ut på web. Anita har ansvar for at dette ferdigstilles. 

 

Neste møte 2. november kl. 17 på Marchè Lier.                                       

 


