
Styremøte 06.09.2017 

Tilstede : Adeline, Annfrid, Linn, Christine og Stine Marie
 
Saksliste:

Godkjenning av forrige referat – Godkjent 

Nordisk 2017 – Møtet i forbindelse med Nordisk ble avholdt 03.09.17. Adeline Tiede og Annfrid 
Kjelbergsengen representerte NMK via Skype. 
Uklare paragrafer skal renskrives av Adeline og en representant fra Finland. 
Sverige vil tillate Satin på Nordisk når det avholdes i Sverige. 
Det er ikke lenger mulighet for å ha hovedklubb i et annet land enn der man bor. 
Det ble enighet om å avholde et nytt møte etter ca. 8 uker bl.a. for å gå igjennom godkjente raser og oppsett 
for titler og finalister. 
Hver klubb skal ha en nordisk-representant som skal formidle nordisk-relaterte saker. 
Oppdretternavn som er i bruk skal være beskytta og skal ikke kunne tas i bruk i andre land. 
Annfrid skal lage en enkel nettside som samler oppdretternavn og reglene for Nordisk. 

Nordisk 2018 – NMF sier de er villig til å hjelpe til med å arrangere Nordisk 2018 i Norge. De har noen krav.
Det skal være britiske dommere som sitter/har sitti i et dommerpanel. Lokalet skal helst være nærme grensa 
til Sverige. At lokalet skal være rimeligere enn sist. Vi er enige om at det må settes sammen en 
samarbeidsgruppe med representanter fra begge klubber om samarbeidet skal fungere. Vi fortsetter dialogen 
med NMF om dette. 

Innkomne mail – Styret har mottatt en mail der det etterspørres en veiledning til skrivere på utstilling, og 
opplæring til skrivere. Vi har allerede et dokument med veiledning, men synes ikke dette var godt nok, og 
utarbeider et nytt og bedre forslag som skal brukes på utstillingene. 

Omplassering av marsvin – Styret fikk en henvendelse fra en privatperson som ønsket å dele info om 
innsamling av midler til Sandefjord Zoo Omplassering i NMK sin facebookgruppe. Styret er enig om at 
saken er viktig, men at det er bedre at informasjonen kommer fra styret. En oppfordring til å støtte 
Sandefjord Zoo Omplassering legges ut på facebooksiden til NMK. 

Teoriprøve petutdanning – Det er tidligere vedtatt at det skal skrives et kompendium og lages en teoriprøve 
for petdommere under utdanning. Dette har foreløpig ikke blitt gjort. Styret er enig om at dette burde gjøres, 
men det er ikke realistisk å tro at det blir gjort i nær fremtid, styret velger derfor å gjøre om vedtaket. 

Søknad petdommeropplæring – Terese Tenold har søkt om å bli tatt opp som petdommer-aspirant med 
Annfrid Kjelbergsengen som veileder. Annfrid har sagt ja til dette, og styret godkjenner søknaden. 

Pc til registrator - Bestiller pc. 

Eventuelt: 
Det påløp noen ekstrautgifter i forbindelse med hjemreise for noen av dommerne etter utstillingen 26.08.17. 
Styret har vedtatt å dekke dette. 

Dommere til utstilling 28.10.17. - Det ser ut til å ha vært litt surr i forbindelse med booking av dommere til 
utstillingen. Dommere har blitt spurt om å dømme, for så å få se at det er booket andre dommere når 
invitasjonen ble offentliggjort. Det skyldes på dårlig kommunikasjon mellom arrangørene. Styret synes dette 
er en uting og har tatt det opp med arrangørene. Det er viktig med tydelige avtaler. 


