Dato/Tid
05.09.19 – 17:00-21.00
Møteleder:
Marius Hagen
Sak

Sted: Ringerike Gjestegård
Tilstede: Marius, Tove, Gorm, Marita, Anita, Morten, Sverre på Skype
Referent:
Anita Helseth
Styreprotokoll

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.
-Ingen innvendinger. Godkjent.
58/2019

Retningslinjer for Trekkhundprøvekomiteen
Det er avholdt første møte i trekkhundprøvekomiteen, og det det laget et
forslag til retningslinjer for komiteen. Disse ble godkjennes av styret.

59/2019

Hanhundliste /valpeliste. Øyestatus
Diagnose skal stå på hanhundliste/valpeliste, ikke «annet».

60/2019

Arkiv/lagring av skriftlige materialer / bilder osv.
Har arvet en del materiale: stambøker, bilder og dokumenter. Det vurderes å
leie et lager for å lagre dette, det undersøkes pris på et slikt.

61/2019

Disp. Kløvtest
Det gis ikke disposisjon til å gjennomføre kløvtest.

62/2019

Organisasjonskurs
Dette ble dessverre avlyst kommende helg pga for få påmeldte. Det
undersøkes om tilsvarende kurs avholdes andre steder.

63/2019

Brev fra Svenske Malamuteklubben
Det legges ut invitasjon fra den svenske malamuteklubben om utstillingshelg
mm på hjemmesiden til NAMK og sosiale medier 1.-3.november.

64/2019

Manglende svar fra NKK, både mht. fellesbestemmelser og
trekkhundprøver
Det vurderes å sende en henvendelse/klage til generalsekretær i NKK samlet
fra NAMK, NSHK og NP på manglende tilbakemeldinger på flere henvendelser
vedr trekkhundprøvene og høringsforslag fellesbestemmelser.

65/2019

Høstsamling
Litt over 40 påmeldte, men fortsatt ledige plasser. Kursholder er booket og
Troll kommer på lørdag. Medlemsmøte avholdes lørdag.

66/2019

Fakturaer på mail
Sjekkes opp med kasserer og nettbank.

67/2019

Stand på dogs4all
Klubben ønsker stand på messen. Det sendes ut forespørsel til alle komiteer
om de vil stå på stand.

68/2019

Sykdom blandt hunder
Styret legger ut informasjon om sosiale medier hvor vi ber medlemmer følge
råd fra Mattilsynet og NKK.

69/2019

Høringsuttalelse om Norsk ramme for utbygging av vindkraft?
NAMK er blitt forespurt om å uttale seg vedr. utbygging av vindkraft. Vi skal
se nærmere på høringssvarene som evt komme med innspill.

