
                                                                                                                                

Dato/Tid  
11.10.18/17.00 

Sted:  Scandic Hotell Hønefoss 
Tilstede:  
Tove Tveiten, Marita Bjørnstrøm, Bente Lockert, Morten Olsen og Marius Hagen 
Forfall:  
Tove K Øren og Anita Helseth 

Møteleder: 
Marius Hagen 

Referent:  
Marius Hagen 
 

Sak Styreprotokoll 

 

79/2018   Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll 
- 68: Tekst endres. «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» 

- 72: Morten får lagt inn nye medlemmer.  
- 75 og 76: Regler oversendes Heidi H.  

Ellers ok. 
 
80/2018   Oppsummering høstsamling. 

- Vellykket samling, men hadde ønsket flere deltagere.  
- Positivt at Troll kom på samlingen med salgsstand. 
- Mange gode tilbakemeldinger på Øyvind Thronsen’s foredrag og kursing. 
- Særdeles trivelig og imøtekommende vertskap på Øvre Dørålseter. 

 
81/2018   Oppsigelse leder aktivitet og ny leder? 

- Oppsigelsen er mottatt av styret 7 september 2018. Styret takker avtroppende 
leder Reinert Fredriksen og medlem Heidi Skaar Fredriksen for veldig god innsats 
i komiteen.  

- Styret fortsetter som fungerende leder for komiteen inntil videre. 
 
    
 
82/2018   Sunnhet - nye medlemmer. 

- Disse legges inn på mail og liste over medlemmer i sunnhet på web. 
 
83/2018   Nettside og mailadresser. 

- Ny nettside er endelig på plass. Noe utfordringer med mail-system, men dette 
jobbes det med. 

 
84/2018   Politiattester mail fra NKK. 

- Det er oppnevnt en ansvarlig i styret som tar tak i dette. 
 
85/2018   Utstillingshelg Åstjern. - Hente dommer,- Uts. leder,- Middag,- Søndagen 

- Person til å hente dommer er på plass.  
- Det jobbes videre med å få på plass utstillingsleder. 
- Det blir fellesmiddag lørdag kveld. Det serveres gryte med eplekake til dessert. 

250,- pr pers. Påmelding til utstilling@namk.no 
- Styret avholder kurs om NAMK’s ferdighetstester og Malamutetest 1-5. 

 
86/2018   HD-bilder 

- Sunnhet og styret starter arbeidet med å innhente HD-bilder fra minst 10 hunder 
som sendes til OFA. 

 
87/2018   Vintersamlingen. Gå igjennom mail fra aktivitet og gi et svar til Birthe. 

- For barn tom 15 år dekker klubben kost og losji.  

mailto:utstilling@namk.no


- Klubbmesterskapet blir 30 km. Dette blir også første dag på Malamutetest 2. Dette 
for å gjøre det enklere å arrangere. 

- Pris på klubbmesterskap økes til 200,- Det bør kjøpes inn fine premier til beste 1/3 
i hver klasse. 

- Det skal arrangeres Malamutetest 1 og 2. 
- Opprettes arrangement på FB innen 1. nov. 

 
 
 
88/2018   Dogs4all - stand. 

- Bestiller rødt teppe og strøm til standen. 
- Det jobbes med å få bildefremvisning på stor skjerm. 
- Stand rigges torsdag kveld. 

 
89/2018   Nye avlsregler NKK. Kan Tove T at ansvar for å få oversikt før møtet?? 

- NAMK’s regelverk samkjøres med de nye reglene til NKK. Endringene godkjennes 
av styret når dette arbeidet er gjort. 

 
90/2018   Nye regler for hannhundliste og valpeliste. 

- De nye reglene legges inn i reglene for hannhundliste og valpeliste med virkning 
fra 01.01-2019 

- Publiseres på web snarest. 
 
91/2018   Utstilling okt 2019 - Bergen? 

- Styret er positiv til å legge utstillingen til Bergen travpark. Utstillingskomiteen 
jobber videre med dette. 

- Dommer må spørres. Dommeren er booket til Østlandet. 
 
92/2018   Utstillinger 2020. 

- Fortsette med to utstillinger. Vår og høst. 
- 23. mai og 17. oktober. 

 
93/2018                             Klubbeffekter. 

- Det har vært mangel på klubbeffekter ved de to siste samlingene.  
- Det bør jobbes for et større utvalg av effekter, blant annet vintertøy. 

 
94/2018                             Rosetter N Tch 

- Innhenter pris på 100 stk. 
 
95/2018                             Øyelysning i Sverige – henvendelse fra leder i den svenske Malamute klubben. 

- Styret sender svar til leder i svenske Malamute klubben om NAMK’s avlsregler på 
øyelysning samt en forklaring på disse. 

 
96/2018                             Kurs for distriktskontakter. 

- Styret starter jobben med å lage kurs for distriktskontakter. På sikt er det ønskelig 
at alle distriktskontakter som skal godkjenne tester og prøver har gjennomgått 
dette kurset. 

 
97/2018                             Samling for DK’er og årsmøte på Åstjern 26-28/4-2019 

- Distriktskoordinator sender ut varsel om innkalling til denne helgen. 
- Årsmøtet blir på Åstjern 27 april 2019 kl 14.00 

 

 

 

   


