
 
 
 

Styremøte Norsk Alaskan Malamuteklubb 
torsdag 3.mai 2018 – Maxbo Hønefoss kl 17.00 

 
Tilstede: Marius Hagen, Tove R.Tveiten, Tove K. Øren, Morten Normann Olsen, 

Bente Lockert, Marita Bjørnstrøm, Anita Helseth 
 

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll 
 
 
24/2018 Sponse noe på Gamlestølen? 

Gratis middag lørdag til barn t.o.m det året de fyller 15 år.  
 
25/2018 Dommerkonferanse - komité. Evt dommerkveld hos nkk. 
  Burde være i samarbeid med NSHK og Polarhundklubben.  

Det opprettes en komité som videre tar kontakt med de andre klubbene. 
 
26/2018 Samling for distriktskontakter. 

En sak for distriktskoordinator med hjelp fra styret. Dette burde ikke 
legges i sammenheng med andre planlagte samlinger, da disse er 
samlinger hvor det skjer mye fra før.  
En samling for distriktskontaker burde sponses i sin helhet av klubben 
da det blir en ren arbeidssamling.  

 
27/2018 Tillitsmanns-samling. 
  Møteplikt for alle tillitsvalgte. Denne dekkes i sin helhet av klubben. 

Sted: Åstjern er ønsket.  
  Når: Helst slutten av august/starten av september. 
   
 
28/2018 Medlemsmøter. 
  Referater etter slike møter legges ut slik at alle medlemmene kan lese. 

Det blir medlemsmøte på vintersamling, høstsamling og etter årsmøtet. 
Første medlemsmøte blir på høstsamlinga. 
Kunne distriktskontaktene samle medlemmer for å møtes for en prat 
utenom disse møtene i sine distrikter?  
 
 
 

29/2018 Lovmal. Må sendes NKK. 
  Dette renskrives og sendes til NKK. 
 



30/2018 Webside. 
Styret sender arbeidsinstrukser til ny mal til web-master.  
Egen rullemeny med komiteer. 
Litt mer info om de ulike diagnosene. 
Ca. priser på de ulike og vanligste veterinærutgiftene, f.eks. HD-røntgen. 

 
31/2018 Mailadresser. 
  Vi har testet de ulike mailene @namk.no. 

Styret ber om en oversikt over hvem som får de ulike mailene. 
 
32/2018 Forespørsel til alle tillitsvalgte. 

Det sendes ut en mail til alle komiteene om de vil fortsette eller ikke: 
aktivitet, sunnhet, redaksjon, utstilling, distrikt. Alle må besvare denne 
mailen. 
 

33/2018 Nytt passord til NKK. Hvem skal ha tilgang? 
Dette endres etter utstilling i mai.  
 

34/2018 Dropbox - styret. 
Det opprettes en dropbox for styret til lagring av vedtak og referater. 
 

35/2018 Referat fra møte med NP og NSHK ang trekkhundprøver. 
Hva de ulike klubbene sender inn til NKK på trekkhundprøver er 
forskjellige. God dialog.  
Vil ha et nytt møte med NKK før vi lager ny terminliste. Registrering av 
utenlandske hunder må jobbes med mot NKK slik at de kommer på 
DogWeb.  
 

36/2018 Opplæringsvideo i kløving? 
Har råmateriale av dette, men det må redigeres. Burde distribueres til 
distriktskontaktene.  

   
37/2018 Sunnhetsseminar/oppdretterseminar 
  Legges til søndagen etter høstutstillingen. 
 
38/2018 Søknad fra utstillingskomiteen på støtte til hytte på samlingen 

i mai 
  Denne er innvilget. 
 
 


