
INFO FRA STYRET 

 

Styret har i møte 10.04.2013 fattet vedtak om ulike forhold. Vanlig komplett styrereferat vil bli lagt 

ut på vanlig måte senere. 

I påvente av den ekstraordinære generalforsamlingen, har styret kun 5 medlemmer. Det er imidlertid 

viktig at disse tar sitt ansvar, sammen med alle de andre tillitsvalgte som ble valgt på den ordinære 

generalforsamlingen 23.03.2013. Arbeidsutvalgene er i ferd med å konstituere seg og innstilt på å 

gjøre jobben for medlemmene. 

 

 Styret gjennomgikk arbeidsfordeling og gjennomføringen for både Hadelandsutstillingen nå 

i mai og Hallingdalsutstillingen i Nesbyen først i august. Alt vil bli gjennomført som 

planlagt. PM for Hallingdalsutstillingen kommer nå i Hundesport for mai. Det er jo spesielt 

den siste som er livsnerven vår når det gjelder økonomisk ryggrad for NMK. Det er avtalt 

møter med samarbeidpartnere både på Hadeland og i Hallingdal. 

 

 Styret fattet også vedtak om å styrke kommunikasjonen mellom styret og medlemmene, ved 

at web siden oppdateres til dette formålet. Dette vil skje ganske raskt. Så følg med på web 

sidene, så vil dere få informasjon om hvordan vi tenker dette gjennomført i praksis. Styret 

vil overta web ansvaret med en egen web master, og det vil bli laget systemer for dette. 

 

 Det ble fattet vedtak om å få til et tettere samarbeide mellom arbeidsutvalgene for rasene og 

styret. Dette vil styret ta initiativ til umiddelbart. 

 

 Styret har med glede notert seg at flere har tilbudt seg hjelp under utstillingsarrangementene, 

uten at de har blitt valgt. Dette setter styret stor pris på, da det mangler endel tillitsvalgte pga 

de som har trukket seg. 

 

 Styret tar også til etterretning at det ikke vil være mulig å kunne utgi både en sommermynde 

og en høstmynde. Dette fordi frist for innlevering av stoff og videre jobbing med mynden er 

1. juni. Ekstraordinær generalforsamling er først 15. juni. Da to av medlemmene i 

redaksjonskomiteen var de samme som trakk seg på generalforsamlingen, og det tredje 

medlemmet har trukket seg etterpå, så vil det bli slått sammen til et nummer som dekker 

sommer/høst med en nyvalgt redaksjonskomite. 

 

 Styret mener at oppdrettere er blant de viktigste markedsførere av våre raser. Det ble derfor 

vedtatt at alle som ønsker det, skal få stå i oppdrettsregisteret til NMK, gratis. Tidligere 

vedtatt avgift frafalles. 

 

 

Styret vil jobbe for medlemmenes interesser. Som nevnt over, vil vi ta endel grep for å bedre dette. 

Det er derfor vi er valgt, og det ligger derfor et stort ansvar på oss for å oppnå dette. 

 

Vi hørers! 

 

 

Styret 


