
                                                                                                                                

Dato/Tid  
14.02.2019 – 17.00 

Sted: Ringerike Gjestegård 
Tilstede: Morten, Tove Ø, Marita, Bente, Marius, Tove T 

Møteleder: 
 

Referent: Tove T. 
 

Sak Styreprotokoll 
 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll. 
Ingen merknader til innkallingen. Godkjent. 

10/2019 Vintersamlingen. 
                                           Det var lite snø og vanskelige forhold. Fikk kun til en løype på 11 km til 

kjøring av testene. 9 enspann til start på test 1, 2 spann til start på test 2. Det 
var totalt ca 45 deltakere på samlinga. En vellykket og trivelig samling. 
Hyggelig vertskap, veldig god mat og vi ble ønsket velkommen tilbake.  

 
11/2019  Sted til høstutstilling 2019.  
                                           Lørdag 19 oktober. Vi forsøker å finne et egnet sted i Drammensområdet.  
                                           Et par steder ble foreslått, vi sjekker de opp. 
 
12/2019  Sted for høstsamling 2019  

Sjodalen hyttetun er foreslått og sjekket opp. www.sjodalenhyttetun.no 
                                           Stedet er ledig helga 20-22 september og vi booker plass der. 
 
13/2019  Årsmøte 12 mai 2019 på Åstjern  

– årsrapporter, minne komiteer og distriktskontakter om frister for 
innlevering. 
– valgkomite; bekrefter at de starter sitt arbeid nå. 

14/2019  DK-samling 10-12 mai på Åstjern 
                                           Invitasjoner sendt ut. Styret utarbeider programmet for helga. 
 
15/2019  Spørsmål fra Aktivitetskomiteen.     
      .                                    Aktivitetskomiteen hadde noen spørsmål vedr. deres ansvar rundt revidering  

av regelverk til trekkhundtester.  Svar: Alle kan komme med forslag til 
endringer av regelverk til trekkhundprøvene, dette skal opp på årsmøte. 
Karenstid etter mislykket forsøk på trekkhundtester/kløvtester?  Svar: Nei, 
men man kan kun ta en test pr hund/spann pr ref.nr. 
Bestemt rekkefølge på deltestene eller velge selv?  Svar: Velge selv 
 

16/2019  Redaksjon og utstillings komite. 
                                           Hvis vi ønsker å fortsette med medlemsbladet MÅ vi få folk inn i redaksjonen. 
                                           Det er også behov for medlemmer i utstillingskomiteen.  
                                           Styret jobber med sakene. 



 
17/2019  Dommere til utstillingene i 2020.   
                                           Det er satt opp en liste over dommere som vil bli spurt, i første gang 3 stk: 
                                           Anne Indergaard 
                                           Arild Berget 
                                           Terje Lindstrøm 
 
18/2019  Mestvinnende AM på NKK’s utstillinger. 
                                           Hver raseklubb kan velge om de vil være med på dette. Styret ønsker å             
                                           fortsette med denne ordningen.  
                                           NAMK kan i tillegg lage en kåring av klubbens beste hund (utstilling og bruk),   
                                           noe som kan være interessant, men som også vil være en tidkrevende jobb. 
 
19/2019  Faktura fra Hovden. 
                                           Det var en del uklarheter i fakturaen NAMK fikk fra Hovden etter vinter- 
                                           samlingen. Dette sjekkes opp. 
 
20/2019  N TCH rosetter.  
                                           Styret ønsker å bestille inn championatrosetter for malamuter som får  
                                           Godkjent Norsk Trekkhundchampionat.  Det vil bli bestilt inn rosetter og disse  
                                           vil kunne kjøpes.  
                                         
21/2019  Ny distriktkontakt i Oslo/Akershus.  
                                           Lene Barlund kommer inn som ny distriktkontakt. 
 
22/2019  Søknader om disp fra avlsregler for å kunne stå på valpelista. 
                                           Sak 1: Alle krav er innfridd bortsett fra at tispa ble øyelyst 3 uker før fylte 22  
                                           mnd. Ny øyelysning er gjort etter parring. Resultat: intet påvist. 
                                           Vedtak: Det ble gitt disp. 

Sak 2: Alle krav innfridd bortsett fra at tispa ikke ble øyelyst før parring. 
Øyelysning ble gjort etter parring. Resultat: intet påvist.  

                                           Vedtak: Disp. avslått. 
 
23/2019                            Økonomisk dekning ved arrangering av samlinger, enten av komiteer eller  
                                           distriktkontakter. 
                                           Styret vil detaljere bedre i regelverket hva man kan få økonomisk støtte til og  
                                           hva som må dekkes av egen lomme. 
                                             
                                                 

 

 

 


