
                                                                                                                                

Dato/Tid: 
06.09.18 kl 17.00 

Sted: Maxbo Hønefoss 
Tilstede: Marius, Bente, Morten, Tove Ø, Anita   

Møteleder: 
Marius 

Referent: 
Anita 

Sak Styreprotokoll 

 

66/2018   Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll  

   Ingen merknader. 

67/2018   Klubbens instagramkonto 

Prøve å få litt aktivitet på kontoen. Kreditere enkelte bilder som er bra og hvor 

profilen har skrevet #namk eller #norskalaskanmalamuteklubb. Det lages et innlegg 

om dette. 

68/2018   Utstilling Åstjern 

Premier er kjøpt inn. Utstillingskomiteen bestiller flere championatrosetter. Det 

gjøres et styrevedtak på at det kan deles ut rosett ved bestått trekkhundprøve. 

Rosett for N UCH kan deles ut ved godkjent trekkhundprøve og hunden innehar 

meritter som trengs fra utstillingsringen.  

Rosett for N TCH deles ut ved tredje godkjente trekkhundprøve og hunden innehar 

meritter som trengs fra utstillingsringen. 

69/2018   Utstilling 2020 

Fortsetter med to utstillinger, i mai og oktober. Til neste styremøte skal vi ha funnet 

aktuelle dommere. 

70/2018   Sted for vårutstilling 2019 

   Det ble vedtatt på møtet at det blir Gamlestølen. 

71/2018   Parring på tispe over 6 år 

Det er kommet inn henvendelse om det er mulighet for å kunne parre en tispe som 

er over 6 år. Styret er enstemmige i å gi tillatelse til dette mot at oppdretter kan 

dokumentere at hanhund for PNfri. 

72/2018   Sunnhetskomité 

Birthe Aarekol og Hanne Elisabeth Vestvik går inn i sunnhet. Birthe går da ut av 

aktivitetskomiteen etter vintersamlingen. Kristian Lindaas Sørensen går i 

aktivitetskomiteen etter vintersamlingen. Morten  

 



73/2018   Dogs4All Lillestrøm 16.-18.november 2018 

   De tillitsvalgte kontaktes og ønskes til å ta en vakt under arrangementet. 

74/2018   Medlemsmøte 

Dette skal avholdes på høstsamlingen etter fellestur lørdag. Om været tillater det kan 

dette avholdes ute mens det grilles, ca kl 14.00.  

75/2018   PN status hannhund    

Det skal lages styrevedtak på at PN status skal være kjent for å kunne stå på 

hannhundlista.  

76/2018   Inneavlsgrad 

Max inneavlsgrad skal være 12,5 på seks generasjoner. Det lages et styrevedtak på 

dette. Dette skal også endres i retningslinjene. 

77/2018   Distriktskontaktsamling 

Styret er positive til å legge en distriktskontaktsamling til samme helg som årsmøtet. 

Styret undersøker om Åstjern er ledig siste helg i april eller første i helg i mai 2019. 

78/2018   NKK retningslinjer 

   Dette punktet tas opp igjen på neste styremøte.    

 

 

  

   


