
Referat Styremøte NMLK 
	  
	  

Møte nr.  
01-2015 

Dato - Tid  
Onsdag  11. Februar 2015 Kl 18:30 

Sted  
Hjemme hos Andrée Dahlen 

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, ILØR, AD, CB, EB,  Pål Thoresen 

Ant Stemmer  
Stemmeberettigede:  6  Ikke stemmeberettigede:  1 

 
 

Saker / No. Saker behandlet på møte 
1/15 Referent: 

Som referent ble valgt Andrée Dahlen 
2/15 Godkjenning av innkalling: 

Innkalling godkjent uten bemerkninger 
3/15 Årsmøtepapirene og forberedelse årsmøte 

Møtestedet er bestilt på Mortens kro av Birte; oppmøte kl 17:30 til 
forberedelser. Møten starter kl 18:30 
Harald Bruflot er dagens ordstyrer. Ernst trykker opp 
Årsmøtedokumentene. Han har fått alle årsberetninger fra rådene. 
 

4/15 Regnskap 2014 
Anne Grete Sætrang er leid inn til å føre regnskapet for 2014.  Vi 
håper at det blir ferdig til årsmøtet så at styret kan legge fram et 
revidert regnskap.  John Dahlen skal revidere regnskapet. Eva 
Kulstadvik lager en budsjett til 2015.  

4/15 Ansettelse av ny kasserer/regnskapsfører 
Frode Haugli har vist interesse til å være kasserer til klubben.  Styret 
har vedtatt ansettelsen med avtale for en godtgjørelse av kr 6000,- pr 
år.  Birte formulerer en skriftlig avtale med presisering av 
stillingsoppgaver og honorar. 

6/15 Sak fra styret til årsmøte 
Saken som var foreslått var at NMLK kjøper eksterne 
regnskapstjenester.  Dette forslag ble reformulert til at styret 
fremmer et forsalg til årsmøtet om å ha en ekstra post i budsjettet til 
ekstraordinære kostnader for å takle mulige uforventede kostnader 
av ulike slag.  



7/15 Saker fra Jaktrådet 
Klubbmesterskap og treningsdag var populær og vel drevet. Det 
førte til en tap av ca kr 3500,-.   Jaktrådet skal sett opp retningslinjer 
for instruktørs honorar og kjøregodtgjørelsers beløp.   
Det var oppfordringer at ved annonsering av aktiviteter til å 
fremheve at klubbens treningsaktiviteter og samlinger kan ansees 
som en anleggsprøver til unghund. 
 
Sørli Ernst er prøveleder til arrangementet. 
Brevig:  Terje Leidland er prøveleder.  Oslo kommune ga avslag til 
å holde prøve på Bysettemosen.  Terje undersøke med grunneier om 
mulighet å holde apportprøve på Bervig  eller  helgen før i 
samarbeid med Weimaraneklubben. 

8/15 Saker fra Utstillingsrådet 
Camp Villmark : under plannlegging og er i rute.  
Fellesutstilling: Ingunn er NMLK rep. Klubben mangler 
ringsekretær til arrangementet Eikeseth er dommeren. 
Dovre er OK 

9/15 Saker Avelsrådet Kleiner 
Mange hvalper på gang. 
Rådet er frustrert over manglende og sene rapporter fra prøver 
Parring av tispe godkjent av avlsrådet hvor oppdretter kan møte 
på  spørsmål i forhold til HD indeks er forsvarlig begrunnet . HD 
index på foreldere er over 200 som oppnår NKK´s kriteria. 

10/15 Saker Avelsrådet Grosser 
Presentasjon til Line´s tispe i neste Fuglehund 
RAS dokumentet er ikke helt ferdig 

11/15 Fuglehund 
Gjennomgått plan til levering av stoff til Fuglehund 

12/15 Fotokonkurranse 
Fotokonkurranse er lagt ned på websiden.  Forumside på 
hjemmesiden legges ned. 

13/15 Sak fra Webredaktør 
Avlsrådet jobber med å standardiserer hvalpe melding fra 
tispeeieren. 

14/15 Fase I kurs deltager 
Tom Jacobsen, Gidske Houge og Ellen Bergli er godkjent som Fase 
I deltagere. 

15/15 Innkommen post 
RU utlyser ny IT rep.   Leder og Nestleder skal delta på RU møter. 
Birte informert om Utstillingsgodkjenning i 2017. 
Dressurkurs er ønskelig til å være en del av klubbens aktiviteter 

 
 


