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Referat fra styremøte i NAMK 11/5-21
Sak 26/21 Spørsmål om å stå på oppdretterliste i NAMK
NAMK har blitt kontaktet av et medlem som ønsker å stå på oppdretterlisten.
Styret vedtar at hun får stå på oppdretterlista. Generelt vil vi samtidig oppfordre henne til å bruke
valpelista, og legger ved retningslinjer for oppdrettere.

Sak 27/21 Fakturering ifm kennelannonser i blad og hjemmeside.
Det ser ut til at det er sendt ut for få fakturaer for kennelannonser fra medlemsbladet og fra
hjemmesiden. Redaksjonen må varsle kasserer om dette for å rydde opp, men først tar vi kontakt
med Tove Ø (kasserer) for sjekke hvordan hun vil ha det – styret tar kontakt.

Sak 28/21 Ny distriktskoordinator
Styret kommer opp med tre kandidater, og sjekker ut om noen av dem kan være interessert.

Sak 29/21 Spørsmål til div komiteer om de vil fortsatt sitte.
Styret ønsker å ha rutine på å kontakte alle komiteene etter årsmøte. Dette for å sjekke opp om de
som sitter i de forskjellige komiteene ønsker å fortsette i sitt verv. Styret kontakter komiteene og ber
dem sjekke ut om medlemmer ønsker å fortsette.

Sak 30/21 Ny assistent til webansvarlig.
Det er behov for en ny assistent til webansvarlig.
Bodil-Jeanett tar den.

Sak 31/21 Hva kan vi gjøre for å få facebooksiden vår mer aktiv. Mulig møte med
Marius.
Marius (webansvarlig) ønsker et møte med oss i styret for å kartlegge retningslinjer og mandat for
hva han kan legge ut. Det er avtalt møte med Marius i neste uke.

Sak 32/21 Er det ønskelig for utstillingskomiteen å få inn et ekstra medlem, evt
forslag.
Leder i utstillingskomiteen har spurt et medlem som har takket ja. Evy Houmann går inn som nytt
medlem i utstillingskomiteen.

Sak 33/21 Søknad til NKK om å bruke Laboklin
Tidligere har Universitett i København og Laboklin (i Tyskland) vært godkjent hos NKK for analyse av
gentester. Labolink er nå fjernet fra lista, og det har ført til at flere medlemmer av NAMK har sendt
inn og betalt for analyser, men får ikke disse registrert i dogweb. NAMK har fått beskjed fra NKK om
vi kan søke om å få bruke Laboklin, men at behandling av søknad vil ta lang tid. Styret i NAMK vil be
sunnhetskomiteen engasjere seg i dette og søke.
Det står pr i dag på hjemmesiden NAMK.no at gentester kan sendes enten til Universitett i
København eller Laboklin. Dette må snarest oppdateres sånn at Laboklin fjernes fra teksten siden det
ikke stemmer lenger. Webansvarlig må oppdatere teksten.

Sak 34/21 Økonomisk støtte til arrangement til distriktskontakt.
Styret har fått søknad fra en distriktskontakt om støtte til premier for å stimulere til aktivitet. Vi har
tidligere kun gitt ut premier til klubbmesterskap og lignende, og etter en diskusjon i styret er vi enige
om å opprettholde den praksisen vi har i dag. Styret synes det er positivt initiativ og oppfordrer til å
forsøke å få premier fra lokale bedrifter. Vi kan dessverre ikke tilby støtte til slike arrangementer.

Sak 35/21 Evt
Retningslinjer som ble vedtatt på årsmøtet er ikke reinskrevet. Disse må reinskrives og legges ut på
hjemmesiden i redigert form.
Neste styremøte torsdag 3.juni kl 19:00

