
Styremøte 08.03.2017
Til stede : Adeline Tiede, Stine Marie Svensson, Tone Eltervåg, Linn Sæthre, Annfrid 
Kjelbergsengen, Christine Åsegård og Beate Henningsen

Saksliste :

1. Registrering i Brønnøysundregisteret og tilgang til NMK sin konto.
– Mangler en underskrift  på årsmøtereferatet for å få registrert det nye styret ,

det ordnes ila noen dager. Referatet postes på hjemmesiden. 
      - Når det gjelder bytte av kasserer, ble det vedtatt på årsmøte at det bare trengs            

underskrift fra  leder og et styremedlem for å gi kasserer tilgang til NMK sin konto. 
Tone får nok tilgang på konto ila mars.

2 . NV
– Dato 22 april. Rasedommere er på plass,venter på svar ang lokalet.  Annfrid ordner med 

invitasjon som postet på hjemmesiden når den er klar.
–  Annfrid bestiller rosetter for hele året i tillegg til NV. Hun ber om hjelp med praktiske ting 

som katalog, dommerkort etc når det nærmer seg. 

3 . Eposter fra medlemmer
– Terese Tenold :

*spm om å få søke om oppdretternavn.
                --Styret godkjenner at hun kan søke oppdretternavn nå, siden hun har vært       

       aktivt  medlem tidligere
           * Registrering av kull der mor var 4 mnd. 
               --Styret gir dispensasjon til å få registrert kullet.

      - Stian Græsmo :
       *   Den gjeldende paragraf er utydelig og må bearbeides slik at den fyller sin funksjon 
           på en god måte og at det som inngår i dommerkomiteens oppgaver er oppgaver som skal    

ligge hos DK. Det bør også ses over annet regelverk slik at det ikke ligger spørsmål hos 
styret eller årsmøtet som i utgangspunktet ikke bør være der. Han ønsker å se på 
dette og legge frem et forslag til styret som kan være gjeldende frem til neste årsmøte og at
denne tas opp til avstemming der.

§13 Dommerkomitéen Dommerkomitéen består av alle godkjente norske 
rasedommere. Komitéen har ansvar for gjeldende standard for rasemarsvin og for å 
utdanne nye rasedommere i henhold til gjeldende standard og NMKs 
utstillingsreglement. Komitèen har også ansvar for å godkjenne petdommere og 
innsjekkere. Opptak av nye kandidater til dommerutdanning skjer i samarbeid med 
styret og opplæringen reguleres i en gjensidig skriftlig avtale. Medlemmer over 16 år som 
fyller gjeldende krav kan søke opptak. Dommere godkjent av Norsk Marsvinklubb mister sin
dommergodkjenning hvis vedkommende ikke har praktisert over en periode på to år. Det 
spiller ingen rolle i hvilket land de har dømt. 

F
- Styret ønsker mer info ang dette, Annfrid tar kontakt med Stian for å høre mer om    
  det. Saken tas opp på neste styremøte igjen. 

*Hvordan ser styret på at ikke godkjente dommere i NMK tar dommeroppdrag i andre 
klubber? Dette gjelder aspiranter i NMK.
- Styret ønsker at det sendes inn forslag på regler for samtlige aspiranter, som tas opp til     
vurdering.

– Petkomiteèn : Spm om Oslo Pet show, mandat og budjsett til det.  
* Styret ønsker at klubben får til en stand der i 2017. Adeline sender kopi av avtalen og 
referat med OPS  fra 2015, i tillegg til samarbeidsavtalen fra 2015 til petkomiteèn v/Jeanett 
Egeland.



4. Redaktørstillingen
- Kommet inn en søknad, søknadsfrist på stillingen er 16.04.

5. Evt
- Oppdretterprøven 
Linn Sæthre har testet den, noen vanskelige spørsmål, men lærte en god del underveis på 
leting etter svarene. 
Styret gir oppdrettere som skal ta oppdretterprøven en frist på  2 uker til å besvare den. 
Dersom tidsfrist ikke holdes ,må man vente i 4 mnd før man har nytt forsøk på 
oppdretterprøven. Oppdrettere har 3 forsøk. 
Styret gir tilbakemelding til oppdretter innen 2 uker, med mulighet for forlengelse til første 
styremøte ved tvil.

6. Hjemmesiden
- Adeline og Beate jobber med å oppdatere hjemmesiden. 

      7 . Eposten til styret. 
- Alle i styret har tilgang på kontoen, og kan gå inn å sjekke den med jevne       
  mellomrom.


