Dato/Tid 01.12.2016
Møteleder
Anita Skagen
Sak

Sted Drammen/Marchè
Tilstede: Anita, Marius, Tove T, Tove K. Ø.
Referent
Tove Kristin Øren
Styreprotokoll

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll
Ingen merknader til innkalling
Gjennomgang referat forrige møte og status
41/2016

Utstilling 2016. Oppsummering gjennomføring av utstillingen er referert i
Malamuten, siste utgave.
Ønske om flere medlemmer til komiteene: Tove Ø. sender forespørsel til personer
som er ønskelig inn i sunnhetskomiteen. Det jobbes videre med dette arbeidet med å
få flere inn i komiteer også på nyåret.

42/2016

Kåring av årets utstillingshund. Styret ønsker forslag fra utstillingskomiteen og
aktivitetskomiteen på et poengsystem for utstillings-/bruksresultater. Denne
kåringen vil tidligst bli i 2018.

43/2016

Kåring av Klubbmester. Antall påmeldte i hver klasse. Dette vil bli tatt opp i
medlemsmøte under vintersamlingen. Styret fremmer et forslag om å ha
klubbmesterskapet som eget arrangement og at distriktene også arrangerer
distriktmesterskap.

44/2016

Avlsregler. NAMKs retningslinjer for avl og oppdrett korrigeres i tråd med NKKs
etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7 dottpunkt 5, 6 og 7 vedr. alder.

45/2016

RS samling. Tilbakemelding fra styrets repr. Tove T. Årlig, lærerikt seminar. Det også
å forstå NKK som organisasjon. Alle har mulighet til å påvirke. Her bør NAMK ha med
representant hvert år.

46/2016

Status økonomi. Økonomien i NAMK er god.

47/2016

Oppdrettermøte. Oppsummering/eget referat kommer senere. Det var få påmeldte
og styret starter arbeidet med å rekruttere til disse møtene. RAS: egen oppdatering
er sendt NKK. Dette dokumentet er sunnhetskomiteens oppgave å synliggjøre og
oppdatere. Det samme med avlsreglement.

48/2016

Disp. søknad som har kommet til styret. Saken besvares skriftlig

49/2016

Status medlemsblad. Det kommer nytt blad rett før jul. Alle frister overholdes,
komiteer sender inn beretninger, dato for årsmøte og annen viktig info sendes til
redaksjonen innen fristen.

50/2016

Post – Marius endrer adresse til NKK

51/2016

Avlsrådseminar – Marius stiller på dette, som er helgen 28.-29. januar.

52/2016

Årsmøte – årsmøte er satt til lørdag 22. april 2017. Tid og sted blir annonsert i god tid
før årsmøte. Frist for saker til årsmøte er 11. mars.

53/2016

Regler for utgiftsdekking ifm samlinger. Det som dekkes av utgifter til medlemmer
av komiteer ved aktiviteter/samlinger er reise og opphold. Mat dekkes ikke. Ved
egen deltakelse dekkes ikke reise. Søknad skal sendes styret og avgjøres ved hvert
arrangement.

54/2016

Distriktkontakt, ny: Lasse Lysell, Vestfold

55/2016

Verve nye medlemmer aktivitet/brukskomiteen. Styret jobber med å verve nye
medlemmer til komiteene.

Annet:

Logoene til NAMK’s sponsorer blir lagt ut på web-siden, facebook og trykket i
medlemsbladet.

