Dato/Tid
01.09.22, kl 19:00
Til stede
Sak

Sted: Teams
Sverre, Tove, Marita, Lars Ove, Tore og Bodil
Innkalling

Referat til styremøte i NAMK 01.09.22
Gjennomgang av arbeidslogg
Sak 44/22 Gjennomgang og oppsummering av referat fra TMS
De ulike komiteer har jobbet med blant annet retningslinjer og justert noe punkter. Dette vil bli sendt
til alle komiteer og Dk´er i fall det er flere innspill. Det vil settes en tidsfrist på dette slik at dette kan
godkjennes til neste styremøte.
Gjennomgangen av nye retningslinjer for distriktskoordinator godkjennes av styret. Styret har også
lagt til et punkt i dokumentet som sendes til DKo.
Vi har gått igjennom referat fra aktivitet/trekkhundprøvekomiteen der det er ønskelig å blant annet
slå sammen vinter og sommergruppa. Dette godkjenner styret.
Vi har funnet en ekstra person til å lære seg å levere prøveresultater til NKK, slik at det er mer enn 1
person som kan dette. Det er også ønskelig å arrangere kombinert løpshelg og samling med NP,
dette skal vi se på fremover.
Høstsamlingen skal inneholde blant annet et foredrag med Hilde om valpens første leveår fra 0 – 2 år
+ passering. Det er også nevnt at det er ønskelig med trekkhundprøve 3 på en samling, dette skal vi
se på fremover.
Vi har også sett over referat fra utstillingskomiteen. Angående behov for bredbånd får komiteen selv
finne et brukende bredbånd og deretter sende det til godkjenning hos styret. Styret godkjenner
innkjøp av plastbord og ang. dommertelt kan styret gjerne motta forslag. Det ble snakket om på
møtet at vi kunne tenke oss dommertelt med Namk-logo. Utstillingskomiteen har også foreslått
rasedommer til utstillingen i 2023, styret har godkjent forslaget, men dommeren er ikke forespurt
enda. Mer info om dette vil komme når svar er mottatt.
Vi stiller oss positive til forslagene som er kommet inn og det vil bli lagt ut et referat fra
tillitsmannsamlingen på hjemmesiden snart.

Sak 45/22 Klargjøring til Webinar 15/09
Det skal legges ut en melding om at webinaret er åpent for alle, samt sender styret mail til
polarhundklubben for å høre om de kan dele arrangementet.
Plattformen webinaret vil finne sted på er Zoom.

Sak 46/22 Flytting av DK
DK ønsker å flytte fra Rogaland til Agder, dette er ok.
DK flytter fra Finnmark til Oppland, det er også ok.

Sak 47/22 Vårutstilling og årsmøte 23
Det er kommet et forslag om å legge vårutstillingen til 22-23. April, og samtidig holde årsmøtet
denne helgen, den 22. april. Styret kontakter utstillingskomiteen angående dette for å se på
muligheten for det.

Sak 48/22 Vintersamling
Det er foreslått å holde samlingen på Merket, hvor dette området egner seg for 1 og 3 mils løyper.
Samlingen vil være 3. – 5. februar 23.

Sak 49/22 Eventuelt
Vi øker kjøregodtgjørelse pga. dyrere drivstoffutgifter. Fra 1.09.22 øker det fra 1,90 til 2,95 kr/km.
Styret jobber med dropbox og det vil komme større plass snart.
Godkjenner at DKer kan selge pinser til deltakere som får godkjente kløvtester.

Referent
Bodil J Pedersen

