
Referat Styremøte NMLK 
 

   

Møte nr. 04-2014 

Dato - Tid Onsdag  23- 04- 2014 Kl 18.30 

Sted Hjemme hos A. Dahlen  Åstadbakken  Slependen 

Styret 
Birte Wold Myhre, Eva Kulstadvik, Terje Leidland, Hans Arne Pettersen, Inger Lise Øverby Ruud, 

Christian Bakke,  Andrée Dahlen,  Ellen H. Bergli 

Tilstede 
BWM, EK, TL, HAP, ILØR, CB,  AD 

Berit Sletbakk Brusletto og Reidar Folland 

Ant Stem Stemmeberettigede etter konstituering av rådene 8     -       Ikke stemmeberettigede  1   

 

 

Saker / No. 

 

Saker behandlet på møte 

 

Ansvar 

15/14 Referent:    

 Som referent ble valgt Reidar Folland 

 
 

16/14 Godkjenning  av innkallingen:  

 Innkalling godkjent uten bemerkninger 

 
 

17/14 Godkjenning av referat styremøte 03-2014  
 Referat godkjent uten bemerkninger 

 

18/14 Økonomi  

Status Økonomien er god. Det er tilstrekkelig slik at det kanskje kan brukes mer på 

utdanning og distriktene samt reklame materiell og gaver i forbindelse med 

arrangementer slik at vi slipper som frem til nå å tigge.  
 

19/14 Websiden til NMLK - rutiner/endringer - håndtering 
 

 Ingen konflikter.  Dagens situasjon med en mail adresse får vi evaluere etter en tids 

virke  og om denne er til beste for NMLK.  
 

20/14 Endring i vedtektene vedr. utvidelse antall medlemmer avlsrådet kleiner -  

 
 

 Enstemmig godkjenning  loveverket 
 

21/14 Annonsering valpekull - forslag til endring  

 Parringer gjort på tvers av landegrenser. Rotete teksting av godkjente parringer på 

hjemmesidene. Avlsrådene utarbeider nye retningslinjer for annonsering på 

hjemmesiden. 

Avlsrådene 

22/14 Strategisk plan for verving av nye medlemmer  

 Diskusjon om planer til hvordan beholde og verve nye medlemmer. Bør kanskje 

differensiere priser til medlemmer eller ikke. Hans Arne utarbeider velkomstbrev til 

nye medlemmer og til mulige nye medlemmer  

Hans Arne 

23/14 Jaktrådet  

 Breviks prøven er i rute og alt er på stell. Klubbmesterskapet arrangeres på 

Brundlanes 5/10 og treningen på Kvelde 4/10  



24/14 

 
Utstillingsrådet 
 

 

 Priser Dovre? Følge samme priser som i fjor.  
 

25/14 Avlsrådet Kleiner  

 Endre avls krav fra ”Good” til ”Very Good” Endres under revurdering avls planen 

2017. Styret jobber videre med temaet. 

 

Opprydding av godkjente avls hunder på websidene da noen er utgåtte og for gamle 

og til og med døde. 

 

Legge RAS på nett etter at avls rådet er ferdig med utarbeidelsen for høring fra 

medlemmene. 

 

Styret 

Avlsrådet 

26/14 Avlsrådet Grosser  

 RAS halveis ferdig 
 

27/14 Stoff til FH 
 

 Utstillingsrådet skriver leder 
 

28/14 Forslag om å lage ny brosjyre/folder/capser/pins/T-shirt med ny logo 
 

 Få laget ny folder og reklamematriell. Nedsette en gruppe til dette arbeidet 

Terje sa seg villig til å være med. Birte tar kontakt med Bjørn og Ernst.  

29/14 Innkommen post 
 

 Søknad om utstilling dommer  godkjent 

Fra NKK om forslag til dommere i fremtiden. 

Fra NKK om referater Jakthundkomiteen 
 

30/14 Eventuelt 
 

 Avtale mellom SKK og NKK om trening på tvers av landegrenser. Leder redegjorde  

for temaet.  Eva redegjorde om hvem som er dagens distriktskontakter. 

 

Terje ønsket ny grill til arrangementer.  Vedtatt enstemmig 

 

 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.55 

 

 

 

Neste møte  Tirsdag 03-06-2014  kl 18.30  Samme sted 


