
                                                                                                                                

Dato/Tid: 
17.08.18 

Sted: Åstjern 
Tilstede: Marius, Tove Ø, Tove T, Anita, Morten, Bente 

Møteleder: 
Marius 

Referent: 
Tove Ø/Anita 

Sak Styreprotokoll 

 

53/2018   Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll 

   Ingen merknader til innkalling 

54/2018   Gjennomgang av agenda til tillitsmannsamling 

   Agenda ok. 

55/2018   Komiteer 

Utstillingskomite trenger flere medlemmer. 

Sunnhetskomite trenger flere medlemmer. 

Styret spør navngitte til de aktuelle komiteene. 

56/2018   NKK´s retningslinjer for avl 

   Punktet tas på neste styremøte, torsdag 6.september. 

57/2018   Max innavelsgrad på valpelista 

NKK anbefaler ikke mer enn 6.25 på enkeltkombinasjoner. Uønskelig med over 12.5 

på 6 generasjoner. Retningslinjene må endres. Sunnhet må uttale seg. 

58/2018   Høring rundt PN. Veien videre. 

Styret ønsker ikke å kreve to frie avlsdyr for å stå på valpelista, men status på begge 

avlsdyr skal være kjent. Valpene fra kull hvor en av foreldrene er bærer av PN, bør 

gentestes. Det gjøres et styrevedtak på dette.  

Det føres full statistikk på PN dyr. 

59/2018   Sunnhetsseminar 

Styret ønsket et sunnhetsseminar lagt til søndagen etter rasespesial. 

Sunnhetsseminaret utsettes, det blir da et foredrag om bruk denne søndagen 

istedenfor. Forespørsler til aktuelle foredragsholdere gjøres innen kort tid. 

60/2018   Distriktkontaktsamling 

Denne burde holdes i nærheten av Gardermoen. Forslag om å avholde dette samtidig 

med årsmøte på vårparten på Åstjern. Styret spiller ballen til distriktskooridinator for 

videre planlegging. 

 



61/2018   Overlevelseskarakter hos AM.  

Det er gjort endringer fra det opprinnelige dokumentet på det som ligger på 

hjemmesiden. Styret er enige i at originales skal brukes, webmaster legger ut dette 

på den nye hjemmesiden. 

62/2018   Dommerkonferanse 

   Det arbeides videre med dette. Styret ønskes et samarbeid med Norsk Polarhund K

   lubb og Siberian Husky Klubben.  

63/2018   HD bilder til OFA 

Det sendes minimun 10 bilder. Fortrinnsvis av hunder som har vært på valpelista. 

Styret gir beskred videre til ansvarlig for dette. 

64/2018   Stand på Dogs4All 

Det ønskes personer som vil birdra til å stå på NAMK sin stand denne helgen. 

Frivillige til dette fås i løpet av tillitsmannssamlingen. 

65/2018   Klubbens instagramkonto 

Instagramkontoen er «oppe og går» igjen. To representanter i styret har ansvaret for 

å drifte denne.   

 

 

  

   


