
Referat fra styremøte 2.desember 2015 

 
Møtet ble avholdt via Google Hangout, styret var fulltallig. Vara Vibeke Pettersen fikk ikke vært med på møtet 
grunnet tekniske utfordringer.  
 
1) KLAGE PÅ OPPDRETTER  
Styret har motatt klage på oppdretter. Vi har hentet inn saksopplysninger og vil fremstille klagen til oppdretter for 
tilbakemelding fra denne. Styret vil også ta kontakt med NKK for/før eventuelt videre behandling av klagen, og derav 
vil det ikke legges ut mer info om denne før mer informasjon er innhentet og eventuelt vedtak på klagen er fattet. 
Ane og Tor tar kontakt med oppdretter samt NKK.  
 
2) ENKELTUTSTILLING TRONDHEIM 2017 
Viser til forrige styremøte hvor det skal innhentes mer informasjon rettet til økonomiske og praktiske spørsmål om 
utstillingen. Info ikke motatt, Tor purrer utstillingskomiteen og saken tas opp igjen på neste styremøte.  

3) FORSLAG TIL OMORGANISERING AV NPK, status: 
Styret har forsøkt å få med personer som arbeidet med forslaget, men desverre ikke lykkes i å få med medlemmer 
eller flere forslag på medlemmer som kan jobbe videre med dette i en arbeidskomite. Styret ser det som vanskelig å 
jobbe videre med en sak når ingen av de som stod bak forslaget kan/ønsker å jobbe videre med dette. Tor A følger og 
hører om avlsgruppe for hver av rasene kan være en løsning, eventuelt andre tilbakemeldinger.  
Saken vil bli tatt opp på neste styremøte samt årsmøte. 
 
4) FORSLAG TIL VALGKOMITEEN 
Vi ønsker mange forslag til neste års valg, det er flere verv som må fylles. Ane poster informasjon på klubbens side på 
Facebook. Alle i styret skal også komme med forslag. (Frist innsendelse til valgkomiteen er 31.januar)  

5) DATO FOR NESTE STYREMØTE  
Neste styremøte blir onsdag 13.januar kl.20.30, møtet vil bli avholdt via Google Hangout.  

Saker vedtatt per e-post/facebook i perioden 
6) DISPENSASJONSSØKNAD  
Disp.søknad motatt fra avlsrådet, styret fulgte avlsrådets innstilling til godkjenning, alle for. Da leder var inhabil i 
saken var han ikke inkludert i saken under styrets behandling av denne.  
 
7) STØTTE TIL KURS 
NPK Distrikt Oslo søkte om støtte til smellerkurs. Støtte innvilget med 250,- per ekvipasje, 8 ekvipasjer totalt.  
 


