
 

Referat styremøte 26.09.2022 

  

  

 

Tilstede Teams: Siv-Lene, Heidi, Renata, Ine, Britt Helen, Steinar, Åge, Svein 

Forfall  

Kopi Styret NMK 

 

 
 

1 Sak: Godkjenne forrige referat 
 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

21/22 -Send email til alle utvalg hvor de oppfordres til å ta 

BIR/BIM bilder på våre utstillinger. 

 

 

Heidi 

 

 
2 Sak: Post inn/ut 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

22/22 -NKK: Info vedr. ankesaken. 

-NMK: Informasjon om NN sendt NKK. 
-NKK: Representantskapsmøte. 

-NMK: Korrespondanse med NKK vedr.tilbakemelding 
av påmeldingsavgift. 

NKK: Høstutstillingen godkjent. 

-KG: Søker om dekning av et nytt regnesystem for LC 
prøver og å få overta domene www.lurecoursing.no. 

-KG: Opptakssøknad LC. 
-IUHK: Samarbeide rundt mulig myndeutstilling i 

Bergen mai-23. 
-NMK: Svar, ok. 

-Salukiutvalget søker om stort cert i forbindelse med 40-

års jubileum -23. 
-LC avd.Øst: Søknad om dekning av utgifter ATV. 

Søknaden godkjent. 
-Italienerutvalget: Kommentar til nytt LC regelverk. 

KGLC: Informasjon vedrørende utfylling av 

lisenssøknader. 
-NMK: Utregning av Årets utstillingsmynde sendt Lena. 

-NMK: Svar til NN ang. mishandling av hund. 
-NMK: Sendt spørsmål til Tone Berger om 

aktivitetsgruppe for medlemsmøter. 
-Tone Berger: Bekrefter at hun tar seg av dette.  

 

 

 

Siv-

Lene/Renata 

 

 

 

 

 

3 Sak: Evaluering Høstutstillingen 2022 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

08/22 -Rekord anmeldelse, fornøyd med avholdelsen. 

-Positive tilbakemeldinger fra utstillerne. 

-Utvalgene skal ikke begynne opprigging før 
bedømmingen er avsluttet. Gjensidig respekt for 

arrangementene. 
-Drammen hundepark er et ideelt sted for avholdelse av 

utstilling. Parkeringen kan være en utfordring dersom  

  

http://www.lurecoursing.no/


mange påmeldte. 

-Spørre om kafeen kan lage evt. gryterett å selge. 

 

 

 

4 Sak: LC 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

23/22 -Planlagt møte med NGK, NWK og Podencoklubben  
-Oversikt over hva som har gått ut fra NLCK kontoen fra 

nedleggelsen til nå. 

-Ønsker tilbakemelding fra KG om hvilke utlegg de har 
hatt (Roy Tore), ref tilsendt forskudd på kr. 3250 

-Støtte drift av ATV med kr.25 000 fra NLCK kontoen. 
-Kontakte Avd. Trøndelag vedr. å søke tilskudd til drift. 

-KG søker om å få domene til LC Norge. Søknaden 

avslått da domene tilhører NMK. 
-LC avd. Østlandet bør oppdatere siden og få den opp å 

gå asap. 
-KG utarbeider et nytt system for poeng utregning, de 

ønsker klubbene skal støtte økonomisk. NMK ønsker 
mer info før vi tar stilling til dette.  

 

Siv-Lene/Åge 

 

Steinar 

 

Steinar 

 

Heidi 

 

 

Renata 

 

 
5 Sak: Pinseutstilling og Høstutstilling 2023 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

24/22 Pinsen 2023, 27-28. mai (NMK søndag) 
-Dommere Valerie Hamilton, Sibylle Benoir 

-En skriver begge dager-ok.  
-En ringsekretær muligens ok lørdag. 

 

Høstutstillingen 2023, 09-10. september 
-Salukiutvalget og APSSU ønsker sin spesial i Drammen 

-Saluki med stort cert, må søke NMK. 
-Søke NKK om avholdelse, 

-Booke Drammen Hundepark for hele helgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv-Lene 

Svein 

 

 

 
6 Sak: Regnskap-oppdatert budsjettfil halvårsrapport 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

25/22 -Både Pinse og Høstutstillingen har gått med overskudd. 

-Budsjettet ihht plan. 
 
 
 

 

  

 

 

7 Sak: Evt 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

 -Valgkomiteen må lage retningslinjer. 
 

 

Heidi  

 

Asker 26.09.2022 Heidi E. Hoff 


