
 

Styremøte i NMLK | 09.05.2016 | Skype | klokken 18:00  

Til stede Jonny Løvstad, Henrik Haraldsen, Elisabeth Westby, Bjørn Roar Eriksen, 
Christian Bakke, Siri Weisæth 

Forfall Ove Myhre 

  https://join.skype.com/Dnmhug593gbL 

Saksnr Sak 

21/16 Referent 

22/16 Godkjenne innkallingen 

 OK 

23/16 Diskusjonssak om oppgradering av klubbmateriell 
• Etablere en gruppe som kan jobbe med nytt design av vimpler osv. 
• Gruppen kan igangsette en bildekonkurranse 

24/16 Styret godkjente at det ble igangsatt en gruppe som skulle starte opp en 
bildekonkurranse, der våre medlemmer skulle kunne sende inn sine beste bilder 
som Klubben skal kunne bruke i medier som Facebook, nettsider, sponsorer 
samt til nytt bildemateriell for brosjyrer osv. 
 
Gruppen består av: 

• Styreleder Bjørn-Roar Eriksen 
• Webansvarlig Tom Jacobsen 
• Jakrådsleder Henrik Haraldsen 

25/16 Publisering de som har mottatt gullmerke 

 Klubben ønsker å hedre de som har fått klubbens gullmerke på NMLK sin 
webside. De vil være opp til den enkelte om de ønsker å bli presentert på NMLK 
sin webside. 

26/16 Alvsrådet presenterer sin progresjon: 
 
Alvsrådet skal presentere sitt arbeid gjennom hele 2016 til styret. Avlsrådet skal selv 
presentere en kommunikasjonsplan til styret på neste styremøte. Styret setter opp dette opp 
styremøte.  
 

Leder av avlsrådet er ansvarlig for presentasjonen 



 Christian Bakke informerte om at de har startet forsiktig opp dette arbeidet, men 
det det er planlagt fysiske møter i nær fremtid for å jobbe videre med arbeidet. 

27/16 Status Fellesutstillingen 

 Siri og Esliabeth var NMLK sin representanter på fellesutstillingen i år. NMLK var 
klubben med mest deltagere. 23 klm og tre grossere som deltok. Det ble mye 
premiering på NMLK sine medlemmer. For detaljert knyttet til selve premieringen 
henvises det til websiden. 
 
Det som var gledelig var at det var mange nye og uerfarne som var med i år. Det 
betyr at det spirer og nye personer kommer til i miljøet som er veldig hyggelig. 

28/16 Status Sommersamling Dovre 

 13 påmeldte så langt 

29/16 Diskusjonssak: 
Tiltak for å kunne rekruttere og beholde ildsjeler med kompetanse, eks. jaktrådet. 

  

30/16 NMLK sin representant i KLM-I 

 NMLK med styre ønsker å være mer synlig ovenfor KLM-I og har derfor besluttet 
at Ove og Bjørn Roar er de som skal representere NMLK internasjonalt i tiden 
fremover. Dette er veldig viktig at NMLK er synlig. Vi har et klart samarbeid med 
Sverige og det er noe som vi ønsker å fortsette med, men med denne endringen 
ønsker vi å være synlig. 

31/16 Søknad kommet inn ifb. med Opplærings- og aktivitetsfond 

 Det er kommet inn en søknad om støtte til kurs fase I. Personen er godkjent med 
begrunnelse om at det er en person som har lang erfaring og har oppnådd mye 
med sine hunder. Han har også personlig egenskaper som gjør at klubben mener 
han vil være en ressurs for klubben, medlemmene og miljøet. 

32/16 Innkommende mail 
 

33/16 Styreleder informerte om en relativ stor pågang fra personer som ønsker en 
Münsterländer. Det er personer fra England som også har ønsket å få tak i en 
Münsterländer. Det er veldig moro at flere interesserer seg for rasen noe vi syns 
er veldig moro. 

34/16 Eventuelt: 
Christian Bakke ønsket mer fokus på Grossere. Vi må være en attraktiv klubb for 
de med Grossere. NMLK kan stille med sin kompetanse og med midler for å bidra 
til å skape et bedre tilbud, men det er distriktkontaktene som må være de som 
setter i gang med aktivitetene. Styret ønsker å støtte opp under all aktivitet som 



kan være med å fremme og bidra til aktivitet for medlemmene våre. 
 
Det ble bestemt at det ikke blir noe styremøte i juni eller juli. Neste møte blir da i 
starten av August. 

 


