
                                                                                                                         

Dato/Tid  
06.01.22, kl 19:00 

Sted: Zoom 
 

Til stede Sverre, Morten, Bodil, Marita, Tore, Tove 

Sak Referat 

 

Referat styremøte i NAMK 06.01.22 

Godkjenning av innkalling, saksliste, og referat fra forrige styremøte 

Godkjent 

Sak 01/22 Info fra kasserer 

Gjennomgang av økonomi. 

Sak 02/22 Ordning kennelannonser for bladet Malamuten 

Betaling av annonser til bladet Malamuten følges opp av redaksjonen. Det sendes ut krav på betaling 

og kvittering/ bilde av vipps, sendes til kasserer. Sende påminnelse til de som ikke har betalt. 

Sak 03/22 Redaksjonskomiteen 

Styret i NAMK avtaler møte med redaksjonskomiteen neste uke for planlegging av videre arbeid med 

bladet. 

Sak 04/22 Vintersamling 

Styret sjekker med Merket om det er mulighet for å utsette påmeldingsfrist for samlingen til etter 

14.jan? Dette pga restriksjoner pga smitte. 

Sak 05/22 Aktuelle foredragsholdere 

Styret vil forsøke å få frem aktuelle foredragsholdere for å kunne arrangere nettkurs. 

Sak 06/22 Nye capser, merker og pins 

Styret vil bestille opp nye capser etc for salg til medlemmer. 

Sak 07/22 Forslag til ny DK Østfold 

Styret har fått tips om ny aktuell distrikskontakt for Østfold. Disktriktskoordinator tar kontakt og 

sjekker ut om det er interessant og informerer om oppgaver, kurs etc.  

Sak 08/22 Betaling oppdretterliste for 2022. 

Sunnhetskomiteen følger opp betaling for å stå på oppdretterliste. 

Sak 09/22 Spørsmål rundt støtte fra styret til DK som kommer på vintersamlingen for å 

kurses. 

Styret dekker reise til og fra dersom DK kommer for å delta på kurs. Styret ber distriktskoordinator 

om å kontakt DKer som ikke har kurset om å melde seg på. 



Sak 10/ 22 Nye Regler for Trekkhundprøver inn på hjemmesiden. Feil i tidskrav rundt 

Malamutetest 1 

Det er oppdaterte regler for trekkhundprøver for polare raser. Det nye reglementet legges ut på 

hjemmesiden. NAMK har oppdaget en feil på tidskrav på malamutetest 1, og vil gjøre oppmerksom 

på dette på hjemmesiden og til NKK. 

Korrekt hastighet er 9km/t. Noe som utgjør 1t, 6min og 40sek i tid ved 10km. 

Sak 11/ 22 Dato Årsmøtet 2022. 

Årsmøtet planlegges til lørdag 23.04.22. Sted og klokkeslett kommer senere. Info om årsmøtet legges 

ut på facebooksiden. 

Sak 12/22 Dyrevelferdskontrollør-kurs 

Dyrevelferdskontrollør er nå obligatorisk på alle arrangementer. Dette gjelder trekkhundtester, løp, 

ferdighetsprøver og utstilling. NAMK har representanter som har deltatt på kurs hos 

hundekjørerforbundet. NAMK har anledning til å kurse flere medlemmer til DVK. 

Sak 13/22 Høring NKK Endring øvre grense for max innavlgrad. Høringsfrist 3 mars 

2022. 

Styret i NAMK støtter forslaget. 

Sak 14/22 Eventuelt 

Det er søkt støtte til løypekjøring for malamute1 test den 29.01.22. Styret innvilger støtte på kr 

1000,- til arrangementet. 

 

Referat 

 

Tore J Bjørkli 

Sekretær 

 

 

 

 


