
Referat fra styremøte i NAMK torsdag 22. november 2012 

Til stede: Torhild, Jan, Per, Aslaug 
Ikke møtt: Gøran, Hege, Kjersti 

 

1. Godkjenne Julie Hansen som ny distriktskontakt i Troms. 
Styret har ingen innvendinger. 
  

2. Godkjenne Inger Kristin Sandanbråten som nytt medlem i 
aktivitetskomiteen. 
Styret har ingen innvendinger 
 

3. Ny arbeidsinstruks for aktivitetskomiteen 
Denne ser bra ut. 
 

4. Finne nye medlemmer til utstillingskomiteen, redaksjonen og sunnhet 
Legge ut på hjemmesida, FB og i neste Malamuten at vi søker medlemmer til 
disse komiteene. Anette Sæther og Linn Sørensen er godkjente som nye 
medlemmer i sunnhetskomiteen.  
 

5. Søknad fra distrikt Sør-Trøndelag om støtte til løypekjøring 
Distriktet søker om støtte til løypekjøring for samling i mars på Grimsbu. De 
søker om 10 km, 2x30 km og 100 km. Kostnad er i utgangspunktet kr. 150,- 
per kilometer. Dette kan bli billigere, men vi må ta stilling til om vi kan gi støtte 
til fullpris. Styret ønsker å gi støtte til løypekjøring med inntil kr. 8000,- Vi kan 
ikke forsvare å gi kr. 15 000 i støtte til 10 mil når dette blir arrangert av NP 
helga før på samme sted og vi kan samarbeide med de om denne. Det settes 
krav om minimum 6 påmeldte som har betalt til 2x30 km.  
 

6. Saker fra NKK 
a. Rasespesifikke avlsstrategier – Vi oppretter en egen komitè eller 

gruppe i sunnhetskomiteen som kan utforme dette. Legge ut 
forespørsel på hjemmesiden til oppdrettere.  

b. Høring angående reaksjoner rettet mot hund – Vi har ingen 
kommentarer 

c. Påmelding avlsrådskurs – Anette Sæther og Linn Sørensen er 
påmeldt 
 

7. Ny FB side.  
For at de som legger ut innlegg på FB sida til NAMK ikke skal bruke sin private 
profil må vi opprette en ny FB side. Høre med Lars Sabel/Lars Fredrik 
Christensen hvordan vi ordner dette. 
 



8. Informasjonspolicy 
Denne er nå ferdig og godkjent av alle som var på tillitsmannsamlingen. 
Aslaug sender ut. 
 

9. Utstilling 2013.  
Utstillingskomiteen spør om styret har noen innvendinger til Finnskogen Turist 
og Villmarkssenter. Det har vi ikke.  
 

10. Årsmøte 2013.  
Innkallingen må være medlemmene i hende senest 30 dager før møtet. 
Årsmøtet 2013 blir lørdag 13. april. Vi ønsker å arrangere kløvtest før møtet 
starter. Sørkedalen er et alternativ. Aslaug sjekker dette. Sende påminnelse 
om årsberetninger til komiteene og redaksjon.  
 

11. Eventuelt 
Styret ønsker å jobbe med å få til samarbeid med NP om løp og samling. NP 
tok tidligere i år kontakt med NAMK for å få til et samarbeid om løp og 
samling. Det var ikke mulig å få til samarbeid for sesongen 2013, men styret 
ønsker å jobbe mot et framtidig samarbeid. 
 
Høre med NKK at vi ønsker melding når det kommer nye medlemmer og e-
postadresse til disse.  
 
Villmarksmessa 2013. Legge ut info på hjemmesida og at vi trenger folk til 
stand så snart vi har dette klart. 
 
Det blir kalender for 2013. 
 
Vararepresentantene i styret må fastsettes som 1. og 2. vara. Dette gjøres på 
grunnlag av antall stemmer. Lovforslag til årsmøtet.  
 
Neste styremøte blir fastsatt når vi har trykkfrist til årsmøtet. 


