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Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll
Godkjent
44/2017

Revidering av arbeidsinstrukser for komiteene
Sendes ut med frist 1. september. Behandles på styremøtet 7. september.
Inn i lik mal og lik innledning ang komiteleders ansvar.

45/2017

Leder og medlemmer i komiteer:
– Leder utstillingskomiteen
Mariann Borgen-Gjerdseth blir leder av utstillingskomiteen.
– Leder sunnhetskomiteen
Torhild Ringerike blir leder av sunnhetskomiteen
– Leder aktivitetskomiteen
Reinert Fredriksen blir leder i aktivitetskomiteen
Pål Nicolaisen inn som medlem ønskes inn i vintergruppa
– Medlemsansvarlig
Marius tar kontakt

46/2017

Retting i medlemsregister: Mottatt mail fra NKK ang endring av koder.
Marius tar dette med medlemsansvarlig.

47/2017

Friluftslivets dag Songsvann 3. september
NAMK stiller ikke i år.

48/2017

Utstilling Fagernes
Mangler skriver – Marius tar kontakt med aktuelle personer.
Ellers alt i rute.

49/2017

Forberedelser til oppdrettermøtet RAS: Kan noen oppgaver delegeres til
komiteene?
Registeringsansvarlig i aktivitetskomiteen oppsummerer trekkhundtester.
Utstillingskomiteen oppsummerer utstillingsresultater.

50/2017

Hjemmeside
Etterspørre status for ny side.

51/2017

Gjennomgang av distriktskontrakter oversendt av distriktskoordinator.
Marius gir Inger tilbakemelding på oversendt liste.

52/2017

Ny distriktskontrakt Finnmark
Julie Hansen ny distriktskontakt i Finnmark.

53/2017

Hvem mottar mail fra de ulike NAMK e-postene?
Anita ber om liste fra webmaster.

54/2017

Henvendelse fra aktivitetskomiteen vintergruppe
Styret bistår med hjelp for å få arrangert vintersamling.

55/2017

Søknad om økonomisk stønad fra aktivitetskomiteen
Anita Sender svar på søknaden.

56/2017

Ubetalte fordringer fra medlemmer
Medlemsansvarlig sender påminnelse til medlemmer med fordringer pr. dato.

Annet:
Automatisk medlemskap i DNT ved medlemskap i NAMK.
Kontingent betales inn via NKK og det er usikkert hvor om det lar seg gjøre å opprette en type medlem
i NAMK som inkl. medlemskap i DNT. Dette berører dessuten kontingent, og må fremmes som sak for
årsmøte. NAMK er en raseklubb og ikke en aktivitetsklubb.
Neste møte 7. september kl. 17 på Marchè Lier.

