
Styremøte 14.06.2017
Tilstede : Adeline , Stine Marie, Annfrid, Christine, Linn og Beate

Saksliste 
Godkjenning av forrige referat
- Godkjent

Oppdrettaravtale med Beaphar 
- Det har vært postet i marsvinbladet i september 2016 om oppdretteravtalen, men det er ikke alle 
som husker på den.Roar sender ut kortene direkte fremover så lenge han får adresse fra styret. Det 
er en del som bruker den i forhold til for nå, få som har bestilt "valpepakker", men Beaphar er 
ganske fornøyd så langt. Avtalen er kun for registrerte oppdrettere .Oppdretter må be om å bli en del
av avtalen selv.  I tillegg kan  styret be om at spesifikke andre får ta del i den, feks om vi har noen 
ildsjeler som jobber mye for klubben ,men ikke er oppdrettere selv .Det lages en post om avtalen på 
hjemmesiden.

Mail til Teddy -Tv ang research til Tv-program 
– Svar er sendt, venter på tilbakemelding. Beate følger opp.   

Nordisk møte
- Usikkert hvem som drar på Nordisk i Finland og kan representere NMK. Styret ønsker og komme 
med innspill til arrangører om å delta på skype.  Adeline følger opp. 

Vipps 
– kostnaden er 1,75% av årsomsetning . Adeline kontakter DNB under møtet, hun mottar  en 

e-post med informasjon om signering av  Vipps Bedrift-avtale i løpet av noen dager.

Kasserer/påmeldingsavgifter /påmeldingsskjema
– Annfrid går gjennom konto og innbetalinger, det vil bli sendt ut faktura av manglende 

påmeldingsavgifter fra utstillinger i 2017 så langt. 
–  Stine Marie jobber med et nytt påmeldingsskjema . Webmastere sjekker opp ang 

påmeldinger via hjemmeside med automatisk mail av bekreftelse og sum.

Premiering av årets 2016
– Styret har ikke klart å fange opp at det ikke var bestilt pokaler til årets, dermed ble det på 

årets 2016 delt ut rosetter. Styret beklager dette og skal skjerpe rutinene ang. bestilling av 
premier. Det manglet også resultater som førte til at pet og umm ble uttdelt sent i 2017.

Nordisk 2018
– Styret ønsker å avholde nordisk 2018 og trenger flere med seg på laget .Føler du at du kan 

bidra/hjelpe med noe , ta kontakt med styret. 
– Styret tar kontakt med NMF ang samarbeid om nordisk 2018. . 

NV 2018
– Annfrid følger opp, utstillingen holdes mest sannsynlig på Tomter. Hun har noen dommere 

som kan være aktuelle.

Oppdretterprøven
-Fasit er nå satt og oppdretterprøven er klar. 

Forslag til økning av pris på stamtavleregistrering
- Diskuteres litt, styret tar opp tråden igjen ved neste styremøte i juli




