
Referat fra styremøte i NAMK torsdag 1. mars 2012 

Til stede: Torhild, Jan, Hege 
På telefon: Aslaug 
Ikke møtt: Hans Trygve, David, Christer 

 
1. Innføring av rasespesifikke dommeranvisninger – fra NKK 

NKK ønsker å intensivere fokuset på sunnhet og funksjonell bygning hos 
rasehunder. Gjennom rasespesifikke dommeranvisninger skal dommere ta 
hensyn til rasetypiske eksteriørtrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle 
helse dersom de utvikles i ekstrem grad. Dette gjelder også rasebundne mentale 
trekk som kan bli så uttalte at de blir et problem for hundens velferd og evne til å 
fungere i samfunnet. Sverige har allerede innført et lignende program (SRD) og 
har sett en positiv virkning av dette. Alaskan Malamute er ikke omfattet av det 
svenske programmet, men det er kommet inn melding fra en norsk veterinær om 
knappe knevinkler og en dommer om store tynne ørelapper. Styret er enige i at 
store tynne ørelapper er en betydelig feil, men har ikke registrert knappe 
knevinkler som noe et omfattende problem. Sekretær sender tilbakemelding med 
styrets kommentarer.  

 
2. Høring angående regler for kennelnavn – fra NKK 

 
NKK har utarbeidet et revidert forslag til det eksisterende regelverket ”Regler 
for kennelnavn”. Styret har ingen kommentarer til det nye regelverket. 
 
 

3. Ny lovmal fra NKK som må tilpasses innen 31.12.2012 
 
NKK har utarbeidet en ny lovmal som alle hundeklubber tilknyttet NKK må 
tilpasse seg til innen 21.12.2012. Jan sjekker klubbens lovverk opp mot NKKs 
lovmal. Om vi må gjøre endringer, vil det blir fremlagt på årsmøte 2012.  
 
 

4. Kandidater til NKKs hedersbevisninger 
 
Alle medlemsklubber oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til sølv-
/gullmerke eller oppdretterprisen. Styret vil informere om dette på årsmøtet og 
be om forslag til kandidater for 2013. 

  



5. Årsmøtet 
 
Aslaug skriver styrets årsberetning. Purrer opp de andre komiteene. Aslaug 
setter sammen dokumentene og sender til redaktør.  
 
Lokalene er klare. Årsmøtet blir avholdt i klubblokalet til Nordre Oppdalen 
idrettslag på Lunner. Det blir arrangert kløvtest i regi av Morten og Ellen på 
dagen. Styremøtet starter kl. 17.00. Kløvtest start tidspunkt og sted avtales 
med Morten og Ellen. 
 
Enkel servering. Torhild ordner med kaffe/brus og kake. 
 
Styret avholder medlemsmøte etter at årsmøtet er avsluttet. 
 
Årsmøteinnkallingen må sendes ut før påske. 
 
 

6. Harstad Hundekjørerfestival 
 
Ønsker ikke å stå som teknisk arrangør. NAMK bidrar med kr. 2 000,- og 
premier til arrangementet. Hege tar kontakt med materialforvalter for å få info 
om hva som kan brukes som premier. Dette må sendes så fort som mulig. 
 
 

7. Tilbud om oppføring på hunden.no 
 
Ønsker ikke oppføring på denne siden. 
 
 

8. Villmarksmessen 2012 
 
Vi skal ha stand på Villmarksmessen 2012. Standen er gratis. Trenger folk 
som kan stå på stand fra torsdag til søndag. Salg av effekter og presentasjon 
av rasen. Leier bord og stoler av messearrangør. Jan har hovedansvaret for 
standen. Alle er behjelpelige med å skaffe folk som kan stå på standen. Tar 
med roll-up’s, velkomstbrosjyre og rasekompendium. Legger ut info på fb. 
 
 

  



9. Retningslinjer for dekning av utgifter for medlemmer i komiteene og styret 

Ved innkalling til styremøter og tillitsmannskonferanse, kan styre- og 
komitemedlemmer få dekket sin reise dersom reiseveien er lenger enn 50 km 
en vei.  

 Kilometergodtgjørelse fastsettes til kr. 1.95. 
 

Overnatting kan dekkes for de som står som arrangører av aktiviteter på 
klubbens samlinger. Styret må motta søknad om dette i forkant av samlingen. 
 
 

10. Hvem skal kåre årets ildsjel? 

Brukskomiteen har ikke informert styret om hvem som er kåret i 2012. Styret 
er heller ikke informert om hvilke kandidater som har blitt foreslått. 
Utmerkelsen skal ha blitt utdelt på avd. Sør-Trøndelags samling på Grimsbu. 
Etter ønske fra brukskomiteen overflyttes kåring av årets ildsjel til 
valgkomiteen fordi man trenger en nøytral komite til å utpeke årets ildsjel. For 
fremtiden skal utmerkelsen deles ut på medlemsmøtet etter årsmøtet. 

 

11. Sak fra Lars Fredrik Christensen angående brukskomiteen 

Da styret mottok saken, hadde ikke Lars Fredrik mottatt diplomer fra 
brukskomiteen etter at han hadde avlagt weightpull test på Frya leir. Saken er 
imidlertid i orden nå. 

 
12. Eventuelt 

Styret har sendt søknad til NKK om registrering av resultat fra PN gentest på 
Dogweb når denne er klar. NKK har kommet med tilbakemelding at dette ikke 
kan endelig godkjennes før gentesten er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. 
Vi får tilbakemelding så snart dette er klart. 

 

Annonser på klubbens hjemmesider er i utgangspunktet kun for medlemmer, 
men det kan gjøres unntak ved f.eks. savnet hund. 

 

Styret tar kontakt med NP vedrørende samarbeid om arrangementer. 

 



Styret oppfordrer komiteene til selv å finne nye medlemmer ved behov. Nye 
medlemmer skal godkjennes av styret. 

 

Kasserer ønsker at alle kontoer skal ivaretas av kasserer slik at det forenkler 
oversikt over bilag. Utstillingskomite og brukskomite har egne konti, men 
utstillingskomiteens konto blir ivaretatt av kasserer og det er også ønskelig 
med brukskomiteens konto. Aslaug tar kontakt med komiteen. 

 

Materialforvalter ønsker kontroll over klubbens eiendeler og hvor disse 
befinner seg. Be materialforvalter ta kontakt med komiteene for å høre hva de 
har av eiendeler som tilhører klubben. 

 

Kasserer fører i dag regnskap på Mamut. Programmet oppfattes som lite 
brukervennlig, dyr lisens, og alt for omfattende i forhold til klubbens behov. For 
neste år vil det sjekkes ut andre regnskapsprogram. 

 

 Utkast til nye hjemmesider er presentert for styret. Avventer svar på når de 
 vil være klare. 

 

5 års jubileum 19. mai 2012. Jubileet feires på klubbens hovedutstilling i 
oktober. Barbara Brooks er invitert som dommer. 

 

 

Torhild Ringerike 
 


