
Referat fra styremøte i NAMK tirsdag 29. mai 2012 kl. 18.00 

Til stede: Torhild, Jan, Gøran, Per, Aslaug, Hege og Kjersti 

Fra utstillingskomiteen: Benedicte Grepp, Evy Houmann 

 

1. Utstillingen 2012. Utstillingskomiteen er med på møtet til denne saken.  

Utstillingen blir i Sørkedalen. Denne utstillingen blir dyrere enn de vi vanligvis 

arrangerer på grunn av at vi får dommer fra USA, Barbara Brooks. Hun har 

også med seg 3 venner, men de betaler for seg selv. Ene er Joyce Mattott, 

som vil holde historisk foredrag lørdag kveld. Vi må ordne flybillett til Barbara, 

men den må også samkjøres slik at hun kan reise sammen med de 3 andre. 

De ønsker å bo på hotell i Oslo og vi betaler for 4 netter.  

Vi kontakter malamuteklubben i Sverige og Danmark for annonse.  

Komiteen trenger hjelp av flere folk enn til vanlig spesielt på utstillingsdagen.  

 

✓ Hente og kjøre Barbara med følge: Per  

✓ Kiosk på stedet fra kl. 09-16: Hege og Jan organiserer og får med flere 

ved behov  

✓ Parkering: Bene ordner med folk  

✓ Middag lørdag kveld (catering): Avtale på neste møte 

Bogstad camping er nærmeste overnattingsplass, det er ikke mulig å 

overnatte på Sørkedalen. Vi tar betalt for parkering, men dette inkluderer 

katalog. Det er gode muligheter for å arrangere ferdighetsprøver på 

Sørkedalen på søndagen, dette arrangerer aktivitetskomiteen. Vi søker etter 

hjelp fra medlemmene på hjemmesiden. Vi må ordne fin presang til 

dommerne, for eksempel strikkegenser fra Langedrag. Bene sjekker dette. 

Loddsalg kan gi ekstra inntekt og salg av standplass til en butikk med 

hundeutstyr. Vi kan også kjøpe inn drikke og selge til middagen. 

Utstillingskomiteen blir også med på neste styremøte. 

 

2. Konstituering av nytt styre.  

Hege fortsetter som kasserer og i utstillingskomiteen. Jan som nestleder og i 

redaksjonskomiteen. Aslaug som sekretær og i aktivitetskomiteen. Gøran blir 

med som medlem i aktivitetskomiteen og som styrets representant i 

sunnhetskomiteen. Torhild er medlemskontakt. Per er styrets representant for 

distriktskontaktene. 

 

3. Tilbakemelding på forslag til regler for working certificate fra FCI.  

Helgen 2. og 3. juni har FCI sledehundkomité har sitt årlige møte. Det blir 

første gang Norge skal bli representert i komiteen. Komiteen har eksistert 

siden 2008 og har jobbet seg fram til 2 regelverk. Et av regelverkene er 

retningsliner angående 'FCI sled dog working judges'. Dette har blitt godkjent 



av FCI general komité den 9e november 2011. Det andre regelverket som 

omhandler 'Tildeling av Working Certificates og CACT' skal bli behandlet på 

det kommende møte i Stockholm, 2. og 3. juni. Karsten Grønås er NKK sin 

representant i komiteen og skal på møtet. 

 

NAMK er bedt om å komme med tilbakemelding på dokumentet 'Tildeling av 

Working Certificates', som Karsten kan ta med seg til møtet. Vi har fått 

tilbakemelding at disse reglene i første omgang vil gjelde for land som ikke har 

egne nasjonale regler for trekkhundchampionatet, men at målet er å samordne 

reglene i alle land på sikt. 

 

Styret har i samarbeid med aktivitetskomiteen satt opp et svarbrev som ble 

sendt til Karsten før møtet til FCI. Dokumentet og svarbrevet ligger som egne 

filer dere kan se på. 

 

4. Høring om endring av forskrift angående kupering.  

Vi har ingen kommentar til dette siden det ikke berører vår rase. Se egen fil for 

hele dokumentet. 

 

5. Høring om retningslinjer for raseforvaltning.  

NKK har sendt ut forslag til nye retningslinjer for raseforvaltning som klubbene 

må komme med tilbakemelding på. Når de nye reglene innføres er dette noe 

alle klubbene må innrette seg etter. Styret har kommentarer til følgende punkt. 

3.6. Vi stiller spørsmål til at medlemmer i avlsråd/sunnhetskomiteen skal ha 

lang erfaring med utstillingsvirksomhet, brukshundarbeid, avl og oppdrett og 

kompetanse innen genetikk. Noe kompetanse er viktig i alle komiteer.  

3.7 Obligatorisk deltakelse på organisasjonskurs. 

3.9 At klubbene må føre statistikker over helseundersøkelser som ligger på 

Dogweb.  

Hele dokumentet legges ut som egen fil. 

 

6. Kandidater til valg på representatskapsmøte i NKK.  

Styret har ingen forslag til kandidater.  

 

7. Navn på bruks-/ aktivitetskomiteen.  

Komiteen skal hete aktivitetskomiteen. Dette er også i tråd med hva som ble 

bestemt på tillitsmannskonferansen i 2011. 

 

8. Tillitsmannsamling. 

Forelått helg er 25-26 august. Aslaug sender forespørsel til tillitsvalgte om de 

kan denne helgen og om de ønsker samling. Det bør være minimum 20 

deltakere inkl. styret. 

 



9. Stand og hundekjøring på Bjerke og andre arrangement kommende år. 

Vi deltar ikke på Bjerke i år. 

Dogs4All kostet 9500,- i 2011. Dette er dyrt i forhold til andre arrangement og 

hva vi sitter igjen med av markedsføring. Vi deltar ikke her i år. 

Nordiske jakt og fiskedagene på Elverum 9-12 august. Her koster det 1500,- 

for stand. Kristian Norden har sagt han kan stå og hjelpe til med å finne flere. 

Jan har kontakt med han. 

Villmarksmessa 4-7 april 2013. Vi hadde stand her i år med veldig god 

respons. Her er det gratis med stand, så det er et godt alternativ for oss i 

2013. 

 

10. Eventuelt.  

Forslag til sponsorer i medlemsbladet. Vom og hundemat er med. Bilringen Ice 

v/Per er med. Hege hører med Finnskogen Villmarkssenter og diverse 

hundefòrprodusenter. Jan hører KK import. Kjersti hører med Zoo produkter.  

 

NAMK sin side på Facebook. Bruken av denne siden har dessverre utartet seg 

i negativ retning med ufine innlegg. Det skal ikke være diskusjon og innlegg 

her, og vi vil derfor sperre for alle brukere utenom moderator. Siden skal kun 

brukes til informasjon om turer og arrangement.  

 

Kjersti forespør om redaksjonskomiteen kan få en PC. Hun sjekker opp hva en 

passelig PC vil koste.  

 

Det er et problem at det kommer lite folk på vintersamlingene. Det har kommet 

flere innspill fra medlemmer hvorfor de ikke kommer på samlingene og at det 

blant annet er fordi de ikke føler seg velkommen og at det er dårlig stemning 

og at de som arrangerer samlingene ikke er imøtekommende. Som tillitsvalgte 

må vi ta dette til oss og sørge for at vi er imøtekommende mot alle som 

kommer på klubbens samlinger. På samlingen på Merket i år hadde 

brukskomiteen på seg gule vester for at folk lettere skulle se hvem som 

arrangerte samlingen og kunne ta kontakt om de lurte på noe. Dette fungerte 

bra og bør videreføres på alle samlinger, enten med vest eller annet 

tilsvarende som viser godt igjen. Legge velkomstmøte til lørdag morgen etter 

frokost for å få med flere, siden det er mange som kommer sent på fredagen. 

Oppdretterne bør bli flinkere til å oppfordre valpekjøpere til å komme på 

samlingene.  

 

Neste styremøte blir tirsdag 26. juni kl. 18.00. 


