
 

Referat fra styremøte 
 

Lier 22.10.2014  
 

tilstede Kirsten Landsverk, Calle Christensen, Kirsti Hovden,  
 Rose Marie Johansen 

 

fraværende  Andre Lund, Christian Evensen, Jeanett Amundsen  

referent Rose Marie Johansen  

 

Saksnr.  ansvar/frist 

1 Godkjent referat fra forrige møte.  

2 Post inn / Ut  
Hovedstyrets vedtak om at NKKs representantskapsmøte 
avholdes over 2-dager, 8.-9. november samt at dialogmøtet 
avholdes i forkant av representantskapsmøtet 
Fra NMK stiller Kirsten Landsverk, vara: Kirsti Hovden 
 
NKK avholder avlsrådkurs på Sørmarka Konferansehotell 24.-
25.januar.  Agenda vil være kvalitetssikring i hundeavlen- Hva 
gjør NKK. Innavl, avlsstrategi antidopingarbeid mm.  
Hele programmet og påmeldingsskjema blir lagt ut på 
hjemmesiden vår. 
 

 
 

 

3 Helseundersøkelse - Styre vedtar å inngå avtale med 
Veterinærhøyskolen for gjennomføring av 
helseundersøkelsen 
Det er valgt ut 6 raser: Afghansk mynde, Borzoi, Italiensk 
mynde, Saluki , Skotsk hjortehund og whippet. 
I tillegg en fellesundersøkelse på de 5 rasene i APPSU. 
Tone Berger kommuniserer dette med de enkelte utvalgene. 
Undersøkelsen vil ligge på NMK sin hjemmeside og er 100% 
anonym. Undersøkelsen gjelder kun Norske hunder ( 
levende/død)  
 

 

4 LC komite og mandat  
Styret vedtar mandatet 

 

5 Utstillinger 
Pinsen 2014 - Vel gjennomført  ref. tidligere møte 
Styret tar Kirsten sin orientering til etterretning.  
Høstutstillingen 2014  - denne også vel gjennomført. 
Styret tar Kisten sin orientering til etterretning. 
Dogs4all rasestand og parade - stand/ utstyr til stand er på 

 



plass. Hunder til parade lørdag jobbes det videre. 
 Vi skal lage en felles PM for Europautstillingen sept 2015 
som skal ligge på rasestand på Dogs4all. 
Pinsen 2015 - Vi vil gjennomføre utstillingen i samarbeide 
med NGK som tidligere år. 
Hallingdasutstillingen 2015 - Innhente tilbud fra aktuelle 
hotell i nærheten som kan huse dommere, skrivere, 
ringpersonell osv 
Bedømming av valper begge dager sammen med de voksne. 
Vi ser på flere ting som kan gjøre denne utstillingen mer 
kostnadseffektiv. 
Spesialer ved Europautstillingen 2015  - 
Påmedlingsavgiften er fastslått til kr 590,- ingen ekstra tillegg. 
PMfrist frem til 3.august 
Vi vil ha dialogmøte med utvalgene underveis for å drøfte 
best mulig gjennomføring. 
Jubileumsutstilling 2016 - Vil bli avholdt i Pinsen med NGK 
som tidligere. 
NMK vil avholde jubileumsutstillingen på lørdag. 
 

6 Valpemedlemskap  -  Vi vil utarbeide konkrete retningslinjer 
for valpemedlemskap. Ansvar Calle Christensen 

Calle 

7 RAS  -  Vi sender ut en mail til utvalgene for å få en ny 
statusoppdatering for å kunne kartlegge nærmere hvor vi er i  
arbeidet 

Rose 

8 Ny Mynderase -  Silken Windhound 
Vi avventer FCI godkjenning før vi tar noe standpunkt 
 

 

9 Agility – det vil ikke drives agility i regi av NMK 
 

 

10 Diverse – Generalforsamling avholdes 21.mars 2015 på Røa  

   

   

   

   

   

   

   

 
Styremøtet kl 18.30 - 21.30 
*= person hvis navn er utelatt grunnet personvernloven/ taushetsplikt. 

 


