Referat fra styremøte i NAMK torsdag 26. mai 2011 kl. 18.00
Tilstede var Torhild, Jan, Hege og Aslaug
Ikke møtt: Hans Trygve, Christer og David

1. Henvendelse fra materialforvalter om det er mulig å få til en rabattordning på
klubbeffekter for de som har verv. Begrunnelsen går hovedsakelig på at de
som er aktive profilerer klubbeffektene på de forskjellige arrangementer som
holdes rundt i landet, og dermed bidrar til større salg av effekter. Videre at de
involverte vil ha mulighet til å profilere flere "varer" ved at
anskaffelseskostnadene til den enkelte reduseres. Vi har i dag liten fortjeneste
på salg av effekter, men kan gi 20 % rabatt på tekstiler. Dette er kun til eget
bruk for de tillitsvalgte og kan ikke videreformidles.
2. Styret vil gjerne arrangere en tillitsmannskonferanse dersom det er ønsker om
dette. Vi må prøve å legge den til en helg hvor det skjer noe annet som også
kan samle de involverte. Det er foreslått helgen 20.-21. august, siden det er
NKK utstilling på Bjerke. Samlingen vil da bli etter at utstillingen er ferdig på
lørdagen og fortsette på søndag. Alle de tillitsvalgte og distriktskontaktene vil
få e-post om dette.
3. Samarbeid om løp med Siberian Husky klubben. Vi har fått tilsendt forespørsel
fra styret i husky klubben siden fjorårets arrangement var en stor suksess.
Styret er positive til dette. Jan blir representant for styret, og Petter Ringerike
har også meldt sin interesse.
4. Vi har fått flere klager fra medlemmer angående utformingen av
medlemsbladet og stor profilering av enkelte kenneler som ikke har betalt for
kennelannonse. Kenneler som har betalt for annonse kan få profilere seg med
valgfri artikkel i bladet. Vi kan da ha 1-2 presentasjoner i hvert blad.
5. Vi har fått flere klager på hjemmesiden til klubben, både på innhold og
utseende. Styret foreslår å nedsette en komité som utarbeider retningslinjer for
hvordan siden skal se ut og hva som skal ligge der. Få tilbake terminlisten og
oppdatere denne. Flere av medlemmene i redaksjonskomiteen er aktuelle til
en slik komité, dersom de ønsker det selv.
6. PN-gruppa hadde mandat til å sitte i komiteen for ett år. Veterinærene i
prosjektet ønsker at Torhild blir kontaktperson i komiteen. Turid sitter på mye
kunnskap og bør være med videre.

7. Valpeliste på Finn. Klubbene har nå mulighet til å bruke finn.no som
annonseringsplass. Styret ser på dette som positivt. Kjersti og Anette som har
ansvaret for valpelisten får også ansvaret for dette.
8. NAMK utstillingen i 2012. Barbara Brooks fra USA har takket ja til å være
dommer. Klubben betaler reise og opphold. Vi informerer danske, svenske og
finske malamute klubben. Barbara vil også holde foredrag. Forslag til aktuelle
steder er Vestby Hyttepark og Haraldvangen.
9. Bruk av klubbens midler i komiteene. Skal komiteene være selvfinansierende
og beholde sine egne midler? Både utstillingskomiteen og brukskomiteen går
med overskudd. Vi må prøve å få til flere startende på løp og mer samarbeid
med andre klubber om løp. Kjøre flere uoffisielle løp/snørekjøring for å få med
flere nye kjørere. Dersom det er for få påmeldte kan vi avlyse enkelte løp.
Minimum 3 påmeldte. Distriktskontaktene kan søke klubben om støtte til
arrangement.
10. Kalender for 2012. Vi ønsker å ha kalender igjen. Vi kan ta opp
forhåndsbestilling fra medlemmer. Frist til utstillingen i oktober. Vi kan også
selge kalender på Dogs4All. De som forhåndsbestiller får kalenderen billigere.
Fotokonkurranse for alle medlemmer med frist 1. oktober. Premie for alle som
får bilde i kalenderen blir gratis kalender.
11. NAMK ligger på Facebook, men det er ikke klubben som har opprettet profilen.
Dersom denne siden skal fortsette må klubben ta styringen og få rettighetene.
Vi kan bruke siden til å informere om treff og aktiviteter, men det skal ikke
være et forum for diskusjoner.
12. Forsikring av kjørere under løp. Mange kjørere er allerede forsikret gjennom
hundekjørerforbundet eller reiseforsikring. Hundekjørerforbundet gir
dagsforsikring for 50,- kr. Kjørerne ordner dette selv.
13. Planlegge stand og aktivitet til utstillingen på Bjerke. Jan informerer. Vi har fått
bekreftet plass. Vi kan ikke velge størrelse selv, siden det er gratis fastmålt
plass til alle. Vi trenger nye og bedre bilder, og velkomstbrosjyren må være
klar. Vi stiller også med hund og vogn siden dette har vært veldig populært før
og etterspurt av NKK. Materialforvalter bør også være tilstede med
betalingsterminal.
14. Profilering av oppdretterseminaret. Hvordan kan vi få med flere? Det er nok å
arrangere seminaret hvert 2. år, og da vil det kanskje være større interesse
også slik at flere blir med. Vi må også vurdere om det bør bli flere
arrangement i distriktene og færre sentrale. Brukskomiteen kan arrangere en
samling, og distriktene flere lokale. Vi må få på plass terminliste på

hjemmesiden, og denne må oppdateres. Da kan vi unngå at lokale
arrangement legges til samme datoer som de sentrale.
15. Høringer fra NKK
a. Forslag til instruks for styrearbeidet i NKK
b. Instrukser for NKKs - Kontrollkomitè, - Valgkomitè, Disiplinærkomitè og - Appellutvalg.
c. Forslag som skal behandles på representantskapsmøtet,
d. Agility regler
e. Etiske retningslinjer for hold av hund
Styret har ingen kommentarer til disse høringene.

16. Klage fra en oppdretter på kvaliteten på kennelannonsen i medlemsbladet.
Ønsker å betale på etterskudd etter å ha sett annonsen i hver enkelt utgave.
Annonsereglene er like for alle, og vi kan ikke lage egne regler for enkelte
kenneler.
17. Eventuelt.
a. Vi vil ha stand på villmarksmessa 2012. En stand koster kr. 3000,pluss kr. 950,- per kvadratmeter. Påmelding innen 15. desember.
b. Reisegodtgjørelse. Styret har laget retningslinjer. Følge statens satser
på kilometer. Tillitsvalgte som innkalles til styremøter får dekket reis.
I andre tilfeller kan det søkes med begrunnelse, og styret vil behandle
hver enkelt søknad.

Neste styremøte blir torsdag 30. juni.

