
 

Referat styremøte 13.12.2022 

  

  

 

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

Forfall Steinar 

Kopi Styret NMK 

 
 

1 Sak: Godkjenne forrige referat 
 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

30/22 -Det foreslås at aktivitetsutvalget består av en person fra 
hvert utvalg. Tas opp på neste gen.fors. under evnt. 

-Det utbetales kr.4500 til Salukiutvalget som skal 

øremerkes registrering av NCL (kr.300 pr registrering). 

 

 

 

 

 
2 Sak: Post inn/ut 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

31/22 -NKK: Søknad om Konge-og eller NKK pokal. 

-NKK: DUK, utvidelse autorisasjon Bente Løseth. 
-NMK: DUK 
-NMK: Sender raseinfo til Bente Løseth 

-NKK: NKK nekt til dommere som har dømt i Russland 
-NMK: NKK, Søknad om ekstra stort cert for rasene 
afghaner, borzoi, saluki, italiensk mynde 2023. 
-NKK: Søknaden må sendes inn minst ett år i forveien 

(vedtatt 09.10.2019), søknaden avslått.  
-NMK: info raseutvalgene vedr. avslag på ekstra stort 
cert -2023.  Spør om det skal søkes for 2024 istedet. 

-NMK: Avd.Trøndelag, tilskudd drift LC. 
-NMK: Revidering regelverk LC. 
-NMK: Email Mathisen og Klokkerhaug vedr. LC 

maskin. 
-Mathisen og Klokkerhaug: Svar 
-KGLC: Racing/LC kalender. 
-Redaktør Greyhounden: Annonse i anledning klubbens 

70 års jubileum. 
-NMK: Svar Salukiutvalget, bidrag til Spesialer. 
-Britt Helen Waldum: Grasrotmottaker Norsk Tipping. 

-Styret Podencoklubben: Søknad om NLCK midler. 
- NMK: Svar søknad om støtte APSSU. 
- Afghanerutvalget: Søknad om stort cert 2023. 
-Borzoiutvalget: Søknad om stort cert 2023. 

-Salukiutvalget: Søknad om stort cert 2023. 
-Italienerutvalget: Søknad om stort cert 2023. 
-NMK: Valgkomiteen, retningslinjer. 

-Valgkomiteen: Arbeidsbok med forslag. 
-Avd.Trøndelag: Søknad om NLCK midler. 
-Roy T. Trøan: Trinser LC. 
-LC avd. Østlandet: Bestiller 20 trinser à kr. 1000. 

-LC avd. Øst: Årets LC mynde 
- KGFK: Deltagelse gr.10 påsken 2023. 
-NMK: Invitasjon Grøtfest sendt alle medlemmer. 

-LC avd.Øst: Opptakssøknader LC utdanning Lene og 

 

 

 
 

 



Engebret.  

-NMK: Svar Avd.Øst 

 

 

3 Sak: Budsjettmal/regnskap/nye investeringer 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

32/22 -Kjøp av 1 stk bærbar PC samt 1 stk printer, skal 

disponeres av kasserer. Utgiften går på årets rekneskap. 
-Kasserer oppfordrer styret til å tenke gjennom 
kommende utgifter før neste års budsjett. 

-Tilstandsrapport på klubbens henger er nødvendig. Pris 
på sjekk evnt. nye dekk innhentes slik at vi får dette med 
i budsjettforslaget til GF. 
-Budsjettfil sendes utvalgene 

 

 

 

Heidi 
 

Svein 

 

 

4 Sak: Styrets oppgaver og aktiviteter frem til GF 2023 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

33/22 -Verving av medlemmer fortsetter. 

-Forslag på kandidater til verv imøtesees. Annonse er satt 
inn i Mynden. Forslag sendes Valgkomiteen. 
-Alle utvalgsutstillingene lagt inn i terminlisten. 

Britt Helen 

 
Siv-Lene 

 

 
5 Sak: Mynden 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

34/22 -Kontakter personer for å få ny redaktør og 
korrekturleser  

Åge/Svein  

 

6 Sak: LC 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

35/22 -Kariann Sundøy, tidligere leder i avd Østlandet, trakk 

seg i juli-22.  
-Styret følger opp bestilling av rosetter og utestående 

faktura. 

-NLCK kontoen er skapt av arbeidet NMK og NGK har 
lagt ned i form av inntekter gjennom mange år. Disse 

har kommet fra salg av lisensbøker, lisensavgifter og 

andel av lisensløpsinntekter. Det var kun NMK avd 

Østlandet og NMK avd Trøndelag (og noen år LC avd 
Vest) som avholdt lisenstreninger og prøver under 

NLCK tiden og dermed var det deres utstyr som fikk 

slitasjen. Siden alle lisensinntektene har blitt skapt av 
NMK's tre avdelinger med påfølgende slitasje på 

utstyret de hadde investert i, mener styret det er riktige 

at de får kompensert for dette og investert i nytt utstyr 
som vil komme alle LC utøverne til gode. Pengene på 

NLCK kontoen er øremerket LC sporten, så resterende 

beløp overføres til LC avd.Trøndelag i sin helhet 

(kr.44859). 

 

 
Svein/Heidi 

 

 

6 Sak: Evt 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 



 -Utvalgene sender årsrapport og regnskap til styret innen 

1. februar. 
-Oslo Dog Show: Dyr inngang, mat og parkering. Vi 
avventer tilbakemeldinger på årets ODS. 

-Puddelklubben ønsker å få med Rasealliansen i å flytte 
DogsforAll fra Brunstad tilbake til Lillestrøm  (i alle fall 
Norsk Vinnerutstilling). NMK støtter forslaget. 
-Send klage til NKK vedr. underlaget (glatte gulv) på 

Brunstad.  
 

  

 

Asker 13.12.2022 Heidi E. Hoff 


