Dato/Tid 02.11.2017
Møteleder
Anita Skagen
Sak

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

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll
Ingen merknader til innkalling.
77/2017

Styremedlem som har trukket seg: Håvard Aksnes har trukket seg som styremedlem.
Han fortsetter som varamedlem til årsmøte 2018. Han fortsetter som medlem av
aktivitetskomiteen. Styrets representant til aktivitetskomiteen finner styret en
løsning på til årsmøte.

78/2017

RS: Det er lærerikt og interessant å delta på. Det oppleves en delt hundeverden med
jakt/bruks og show/selskap. Enkelte ytrer mistillit til hovedstyret og dels
administrasjonen. Det kom mange nye forslag til vedtak underveis på sakene og det
var til tider krevende å henge med. Allianser som må enes og atter nye forslag. Det er
allikevel viktig at NAMK er representert og avgir sine stemmer. NAMK er ikke en del
av en allianse

79/2017

Oppsummering utstilling Fagernes: Godt antall hunder til utstilling. Arrangementet
ble vel gjennomført av utstillingskomiteen og de som frivillig stilte opp til andre
oppgaver som kiosk- og effektsalg. Det kom en skriftlig klage på underlaget hundene
ble stilt på, og styret tar med seg det i videre valg av utstillingssted..

80/2017

Sted for utstillingene 2018: 18.-20. mai 2018: Gamlestølen Fjellstogo,
Fjellstogovegen 24, 2890 Etnedal. 27. oktober 2018: Åstjern, Åstjernplassen, 2760
Brandbu.

81/2017

Dommere 2019: Utstilling 25. mai 2019 har utstillingskomiteen skaffet Anna Törnlöv.
Kan lese mer om henne her: http://www.dogjudges.com/index.php/sv/domare/aoe/175-anna-toernloev .Sted er ikke fastsatt. Dommer til utstillingen 19. oktober
2019 er Mona Selbach. Utstillingskomiteen fremskaffer informasjon om disse.

82/2017

Oppfølging saker forrige møte: saker er under arbeid, frist 20. november.

83/2017

Dogs4All 17.-19. november: NAMK skal delta med stand og i hundeparaden. Det
avholdes oppdretterseminar og oppdrettermøte lørdag 18. november.
Foredragsholder Øyvind Trondsen.

84/2017

Webmaster har trukket seg: Styret har startet jobben med å finne ny person til
vervet.

Annet: Frist for innsending til medlemsbladet legges ut på hjemmeside og Facebook.
Tove Ø. utarbeider pengehåndteringssrutine og evalueringsskjema
arrangementer/løp/tester innen 20. november.

