
Styremøte 08.06.16

Til stede: Annfrid Kjelbergsengen, Margrethe Veen, Linn Sæthre, Adeline Broust Tiede, 
Christine Åsegård, Tone Simensen Eltervåg, Beate Katrine Henningsen og Stine Støldal Risa

1. Godkjenning av referat fra sist møte
Enstemmig godtatt.

2. Oppfølging av saker
a. Artikler fra Tomas

Linn og Annfrid er enda ikke ferdige. Margrethe har skrevet både sin del og delen 
Linn skulle skrive, legger ut så fort hun har mulighet til det. 

b. Teoretisk prøve for oppdrettere og registeringssystemet
Adeline har ikke fått jobbet så mye med dette enda. Tas opp på neste møte.

c. Etiske retningslinjer for avl
Det er heller ikke blitt gjort noe voldsomt på denne fronten. Annfrid begynner på 
dette etter utstillingen 18 juni.

3. Dialog med NMF
Det er enda ikke kommet noe svar fra NMF på tidligere sendte mailer. Annfrid sender 
ny påminnelse med frist for tilbakemelding på 14 dager.

4. Velkomstblad/informasjonsborsjyre
Det gjenstår bare at Adeline leser korrektur på denne, ellers er den klar til bruk. 

5. Utstillingskalender
August
Foreløpig dato er 20 august. Trolig i Vestfold. Stine Marie har funnet lokalet. 
Oktober
Ikke noe nytt foreløpig.
November/desember
Satser på midten av november.

6. Klubbens mail
Flere av i styret får enda ikke mailen. Alle sender sine mailadresser til Adeline. Hun 
legger de til på ny.

7. Annet
a. Kontodisponering

Annfrid sender ut dokumentene som skal signeres på nytt fordi det var blitt 
misforståelser på hva som skulle skrives hvor. De som skal disponere kontoen skal
stå på forsiden av arkene. Styremedlemmer skal navn, signatur og personnummer 
på BAKSIDEN for å godkjenner flyttingen av kontoen. 
Alternativt – for å slippe å drive med det her hver gang det er bytte av leder 
og/eller kasserer må vi ha et styrevedtak på at det er tilstrekkelig med for eksempel
leder og nestleder eller leder og et styremedlem sin signatur for å flytte kontoen. 
PR dags dato må alle styremedlemmer unntatt vara signere.
Enstemmig vedtatt å godkjenne flytting av kontoen ved at leder og et styremedlem 
signerer. 



b. Dyrebeskyttelsen Østfold planlegger temadag med diverse smådyr siste helgen i 
august. Klubben er invitert for å avholde lokal petutstilling i forbindelse med 
denne temadagen. 
Denne blir videresendt til Petkomitéen som allerede har startet planlegging. 

c. Det er også åpnet en forsiktig dialog med zoobransjeforbundet om foredrag/stand 
under bransjemessen neste år.

d. Sak fra redaktør
Redaktør vil gjerne ha litt mer hjelp med bladet. Det er ogås ønskelig at 
medlemmene er med og bidrar til bladet. Alle i styret vil prøve å bli flinkere til 
dette.

e. NMK-shoppen
Det har vært spørsmål etter flere t-skjorter og litt annet med klubbens logo. 
Forslag: Klistremerker, krus med logo, utstillingsbrett.
Beate sjekker priser for krus. 

f. Mattilsynet
Annfrid har enda ikke fått svar på henvendelser angående nye import regler. 
Fortsetter å følge opp denne og oppdaterer styret når hun har fått svar.


