
                                                                                                                                

Dato/Tid 07.06.2018              
 

Sted Hønefoss      
Tilstede: Marius, Tove T, Morten N, Tove Ø, Marita, Bente 

Møteleder 
Marius Hagen 

Referent 
Tove Kristin Øren  

Sak Styreprotokoll 

 

   Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll 

   Ingen merknader til innkalling 

39/2018 Gjennomgang møteref. forrige møte. 2 punkter til videre oppfølging. 

40/2018 Stevnegruppe på vintersamling. Mail fra leder av akt.kom.  

 Ønsker faste personer som skal ta seg praktiske oppgavene i forkant/under rundt løp, 

som løypekjøring, stikking av løyper etc. Styret er positive til dette. Vintergruppa skal 

som før planlegge og gjennomføre løp og tester som arrangeres. 

41/2018 PN- undersøkelse. Ønsker flere svar, leder sender henvendelse til Veterinærene i 

NKK og forskergruppa. Sunnhetskomiteen kontaktes, som videre sender oppfordring 

til oppdretterne på nytt om å sende inn svar til komiteen. Leder sender svar til 

vedkommende som sendte dette som sak til styret.   

42/2018 Stand Dogs4All. Tove Ø. bestilt stand 12.06.2018, 20 m2.  

43/2018 Oppsummering Gamlestølen. Vellykket arrangement, stedet er veldig bra for et slikt 

arrangement. Få påmeldte hunder målt mot høstutstilling. Eirer av stedet ønsket oss 

velkommen tilbake. Tove T. sjekker med Bene om hun skriver et referat av foredraget 

til Henrik Søberg. 

44/2018 Agenda tillitmannssamlingen. Agenda ble satt. Sendes ut før ferien.  

45/2018 Møte med sunnhetskomiteen før tillitmannssamlingen. Marius avtaler dette. 

Samtidig jobbes det med flere medlemmer til sunnhetskomiteen. 

46/2018 Webside. Oppsett startside www.namk.no ble diskutert. Oppstart ønskes så snart 

som mulig. Tove T. informerer Heidi H. om dette.  

47/2018 Sunnhetsseminar under utstillingshelgen på Åstjern. Det planlegges et 

sunnhetsseminar m/foredragsholder på Åstjern helgen 26.-28.10.2018. Ønsket 

innhold er bl.annet DNA-testing og informasjon rundt dette.  

48/2018 Oppdatering RAS. Oppgaver fordeles. Oppdatering for 2017 presenteres på 

tillitmannsamlingen. Oppgavene rundt de forskjellige temaene utføres av komiteene 

som har ansvar for sitt område. Bruksprøver: Tove Tveiten. Ferdighetstester: 

Aktivitetskomiteen. Utstillinger: Utstillingskomiteen. Helse: HD, AD, PN, 

øyesykdommer: Sunnhetskomiteen. Andre temaer/registreringer blir tatt opp på 

tillitmannssamling 18.-19. august. 

http://www.namk.no/


49/2018 Henvendelse fra Hamar Trekkhundklubb. Nevnte har sendt invitasjon om 

samarbeide om løp for sesongen 2019. Dette er NM SP og MD over to helger i 

februar 2019. Styret velger å ikke inngå samarbeide om dette, da få av våre 

medlemmer deltar på dette. 

50/2018 Distriktskontaktsamling. Dato/sted settes under tillitmannsamlingen i august. 

51/2018 Vintersamling Hovden. Aktivitetskomiteen jobber med tid/sted for vintersamlingen, 

Hovden er et sted det er innhentet priser. Det er ikke avgjort pr dd. 

52/2018 Avlsrådskurs januar 2019. Det er ønskelig at en representant fra styret deltar. 

Påmelding senere utpå høsten.  

  

  

 Annet         

Styret tar ferie i juli, og avholder ikke styremøte. Kommunikasjon skjer via mail/telefon.  Neste styremøte  

Er satt til 17.08.2018          

Dommere på våre utstillinger i 2019: Anna Törnlöv 25. mai og Mona Selbak 19. oktober      

 

 

  

   


