Referat fra styremøte i NAMK onsdag 9. mars 2011 kl. 18.00
Tilstede var Torhild Ringerike, Jan Sæther, Aslaug Nybru, Hege Lindberget, David
Iversen og Christer Magnusson. For aktivitetskomiteen møtte Morten Olsen, for
utstillingskomiteen/medlemsansvarlig møtte Benedicte Grepp og som
materialforvalter møtte Per E. Johannessen.
Saksliste
1. Gjennomgang av medlemmer i alle komiteene
Det er vanskelig å få folk til sunnhetskomiteen. Tre personer er spurt, og alle
har takket nei. Styret er enige om at vi foreløpig lar sunnhetskomiteen ligge på
is. Kjersti Iversen blir spurt om hun er villig til å ta jobben med å legge ut kull,
oppdrettere og hannhunder på hjemmesiden. Resten av oppgavene som
komiteen vil få, tar styret seg av. Anette Sæther blir spurt om hun kan være
avlastning for Kjersti.
De andre komiteene/vervene er klare med noen nye medlemmer og flere som
ønsker å fortsette. Oppdatert liste ligger på hjemmesiden.

2. Gjennomgang av arbeidsinstruks/retningslinjer for de ulike komiteene
Aktivitetskomiteen. Det har vært mye jobb for denne komiteen, siden de har
hatt arrangement på alle samlingene inkludert utstillingen. Det må gjøres noen
endringer slik at medlemmene i komiteen ikke er låst til at de må møte som
arrangører på alle samlingene. Se sak 3.
Medlemsansvarlig. Før kunne interesserte melde seg inn i NAMK direkte via
oss. Da fikk vi all kontaktinformasjon vi trengte, inkludert e-post. Nå må alle
melde seg inn via NKK, og da får vi ikke e-postadresser. Styret ønsker å lage
et velkomstbrev/folder som sendes til ny medlemmer. Vi kan bruke heftet som
den amerikanske malamute klubben har som mal. Samt legge til generell info
om NAMK.
Utstillingskomiteen. Ny plass for utstilling i år er Frya leir og alt er i rute til 22.
oktober. Neste år er det jubileum. Forslag om å få dommer fra USA. Styret
ønsker å høre med Barbara Brooks. Komiteen vil leie inn ekstra hjelp til selve
utstillingsdagen. Det er ikke behov for flere folk i komiteen til planlegging.

3. Sammenslåing av bruks- og aktivitetskomiteen
Dette vil lette arbeidspresset på aktivitetskomiteen. Disse komiteene
samarbeider allerede om samlingene. Når det er nok folk i den nye
sammenslåtte komiteen vil det ikke være behov for at alle må delta på alle
samlingene. Ingen innvendinger mot sammenslåing.

4. Innkjøp av PC/regnskapsprogram
Unni Bakken har kommet med forslag om å kjøpe inn en PC til å ha
regnskapsprogram på. Alle i styret er enige om å kjøpe inn en bærbar PC.
Hege sjekker mer angående PC og program. Ekstern harddisk for backup må
også kjøpes inn.

5. Stand på Villmarksmessen
Villmarksmessen på Lillestrøm i år er 7-10 april. Det koster kr. 150,- per
kvadratmeter, pluss kr. 3000,- i påmelding. Påmeldingsfrist var 15. desember.
Kan være annen pris for vanlige hundeklubber. Styret er enige om å vente til
neste år slik at vi har bedre tid til å planlegge. Vi tar opp dette på første
styremøte etter sommeren.
Det skal også være rasetorg på utstillingen på Bjerke i august. Her kan vi ha
med hunder og saccovogn. Dette har vært populært tidligere år. Per skal
sjekke angående innkjøp av barnevennlige effekter som hundebamser og
nøkkelringer. Jan sjekker angående påmelding med stand.

6. Rasekompendiet.
Forslaget som er sendt inn til standardkomiteen i NKK er avvist. Begrunnelsen
er blant annet dårlige bilder og oppsett, og at det var gammeldags. Det er
laget et nytt forslag som ble nedstemt av forrige styret. Styret vil sende inn det
nye forslaget til NKK. Dette er basert på det amerikanske dommerkompendiet.
Standardkomiteen har sagt at de vil komme med innspill før den endelige
versjonen ferdigstilles. Kjersti Iversen var med på å lage det nye kompendiet
og vil veldig gjerne være med å ferdigstille dette sammen med NKK. Kjersti får
denne oppgaven og tar med seg de hun ønsker. Rasekompendiet er først og
fremst for dommere av rasen vår, men er også flott informasjon til alle
interesserte. Kompendiet kan vi ha med på stand og samlinger.

7. Oppdretterseminar og dekning av utgifter til foredragsholder
Torhild sitter allerede i oppdretterkomiteen for 2011 sammen med Irene
Holten. Siden det kun er to personer igjen i komiteen er det vanskelig å gå ut,
selv om det kan sees som en dobbeltrolle. Styret anser ikke dette som en
dobbeltrolle. Svensk dommer kommer for å ha foredrag. Har drevet med
oppdrett av samojed og siberian husky, og er opptatt av å ivareta
bruksegenskaper i avl. Det er i dag mange som avler mer på showlinjer. Styret
mener det er viktig å ivareta bruksegenskaper hos rasen vår. NAMK må betale
reise i tillegg til selve foredraget, som koster kr. 3000-5000,-. Hun ønsker å bo

privat under oppholdet, så det vil ikke koste noe for klubben. Lokaler koster
2000,- og maten koster 100,- per person. Pris per person er satt til kr. 100150,-.
Vi må profilere oppdretterseminaret for å informere at det er åpent for alle.
Ta opp avlsreglementet for å samkjøre med NKK. Benedicte Grepp presentrer
dette.
Knut Mellerud er spurt om å presentere statistikk for rasen. Han har satt noen
krav for å gjøre dette som styret ikke kan innfri. Et godt alternativ til å
presentere statistikk vil være å gi en innføring i bruk av Dogweb.
Torhild snakker med Knut om han heller kan gjøre dette. Torhild har prøvd å
kontakte NKK for å høre om de har anledning til å presentere Dogweb, men
har ikke fått svar.

8. Hjemmesiden
Siden webmaster ikke hadde anledning til å komme tar vi dette opp på neste
styremøte.

9. Eventuelt
Alle medlemmer kan oppfordres til å sende inn forslag på nye effekter.
Leie betalingsterminal til samlinger. Dette koster kr. 500,- pluss 50,- per dag
Det vil nå bli forhåndsbetaling for alle kjøp av effekter.
Noen har etterlyst kalender. Det var tapsprosjekt å lage egen NAMK kalender
på grunn av dårlig salg. Et alternativ kan være å trykke opp færre eksemplar,
men da stiger prisen. Eventuelt kan vi bestille inn Malamute kalender fra USA.
Det kan være lurt å lage webshop for salg av effekter på hjemmesiden. Dette
er en enkel og sikker løsning og vil garantert øke salget. Torhild sjekker hva
det vil koste. Det er også mulig å profilere noen effekter i medlemsbladet.
Styret må ta kontakt med webansvarlig for å avklare hvem som legger inn
kjøp/salg/omplassering på hjemmesiden.
Knut Mellerud er også spurt om å lage en oversikt over malamutekull på
Finn.no. Hva kan vi gjøre for å få disse oppdretterne til å avle etter
retningslinjene til klubben? Finn.no vil ikke sette inn annonse for NAMK fordi
dette blir konkurrerende virksomhet. Eventuelt kan vi ha informasjon om dette
på vår hjemmeside. Målet er opplyste valpekjøpere.

Aslaug Nybru
Sekretær

