
 

Referat Styremøte i Norsk Laikaklubb 
Forhåndsvarsel sendt: 08. juni 15 

Innkalling sendt på e-post: 14. juni 15 

Ordstyrer: Knut Arild Breda 
Referent: Daniel Nilsen 

Møtedato:  17.06.2015 Sted: Skype Tidspunkt: 2100 - 2300 

Møtedeltagere: Knut Arild Breda, Arild-Bjørn Solvang, Ragnar Aspholm, Arnt Åge Skreå, Morten 

Nesheim, Daniel Nilsen. 

Tommy Sønsterud hentet inn for informasjon til sak om avlskontakter i NEKF. 

Sak nr. Beskrivelse Vedtak 

 
 
 
9.15 

Knut Arild ønsket velkommen til styrets første møte på Skype, og er glad 
alle fikk til å møte.  
 
Godkjenning av saksliste og innkalling. 
 
Saker til “Eventuelt” samles inn. 
 

 
 
 
Godkjent 

10.15 Valg av 1 person til å signere protokoll 
Styret ser gjennom referatet før det legges ut.  

Daniel Nilsen 

11.15 Saker til oppfølging og informasjon 

- Informasjon fra medlemsservice angående rekruttering 2015 

1 nytt medlem hittil i år. 

- Sak 3.04.15 – Hjemmesiden til gjennomgang (egen sak) 

- Sak 4.04.15 – Informasjon NKK/NEKF – kommer i egen sak 

- Sak 6.04.15 – Arrangementskomitè – Herman Brønlund 

Herman Brønlund ønskes velkommen til vervet, og styret 

håper også at flere vil melde seg til å sitte sammen med han.  

 

Info fra Ragnar Aspholm: 

Den 11.juni skal styret i NEKF gå igjennom utnevnelsene av alvskontakter. 

Vi får da se om NLKs forslag blir utnevnt. 
Info om dette på “Eventuelt”! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.15 Ved Daniel Nilsen 

Informasjon på hjemmesiden til gjennomgang 

Utkast fra Ariel og Tommy sendt ut. Kommentarer, innspill? 

 

Kommentarer og innspill diskuteres. 

 

Innspill til oppfølging:  

Få godkjenning på sitatet fra boka før det publiseres.  

Daniel sjekker dette.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innspill til oppfølging: 

Foreslår å sette sammen en arbeidsgruppe som tar for seg 

hjemmesiden og innholdet til disse framover – og har ansvaret for 

teksten. Arbeidsgruppen svarer til styret, og styret godkjenner tekst 

før det publiseres. Daniel starter jobben med dette.  

 

Innspill til oppfølging: 

Foreslår å få noen utenforstående til å lese gjennom informasjonen 

også for å komme med innspill.  

 

Redigert versjon sendes ut til styret med konkret ordlyd før 

publisering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent 

13.15 Ved Daniel Nilsen 

Instrukser valgkomitè og styret/tillitsvalgte 

 

Instrukser er skrevet, utkast er sendt. Kommentarer / endringsforslag tas 

imot. Påpeke viktigheten av avlskomitè – ingen benkeforslag til verv på 

årsmøte ihht vedtektene.  

 

Innspill og endringer diskuteres.  

 

Endringene gjøres og sendes rundt til styret før 

publisering/offentliggjøring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent 

 

14.15 Inkommet sak fra Ariel Thorkildsen 

Valg av sted for årsmøte 

Jeg tror vi ville hatt igjen for å prøve å avholde årsmøtet en plass med 

gode muligheter for overnatting. Laikaklubbens medlemmer er spredd 

over store avstander, vanskelig å bli kjent og knytte kontakter. Blir det 

noe sosialt på kvelden i tillegg, kanskje flere vil synes det er verdt å ta den 

lange turen til årsmøtet.  

 

Diskusjon. 

 

Styret oppfordrer medlemmer til å komme med forslag til sted for neste 

års avvikling av årsmøte. Ønsker lørdag til søndag med muligheter for 

overnatting.  

Muligheter for internett og framviser ønskes.  

 

15.15 Ved Ragnar Aspholm 

 

Ras-dokument: 

NKK hadde satt frist til å gjøre ferdige ras-dokument  til de ansvarlige 

forbund klubber. NEKF har ikke gjort dette ferdig på laika enda. Hva har 

blitt gjort i NLK tidligere, og hva ønsker vi å gjøre nå? 

 

Ragnar informerer. Tommy Sønsterud legges til møtet for å diskutere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeidet legges foreløpig til avlskontaktene i samarbeid med styret.  

Ønsker en framdriftsplan/status på dette arbeidet fra NEKF.  

 

Tommy informerer om felles avlsråd og framdrift/status her. 

 
 
 
 
 

16.15 Ved Ragnar Aspholm 

 

Vedlegg: “Norsk Kennel Klubb søknad” 

Søknad medlemsklubb NKK 

Det er sendt en søknad til NKK om å bli opptatt som medlemsklubb med 

ansvar for laikarasene. Undertegnede har prøvd å få tak i Øystein 

Eikeseth i NKK, men ikke lykkes. Derfor er det bare utformet et enkelt 

brev, se vedlegg, som søknad, slik at administrasjonen i NKK kan 

påbegynne prossessen. 

 

Ragnar informerer. Har fått forespørsel om litt mer info fra NKK. Denne 

infoen er samlet inn og sendes videre til NKK. Mer info kommer senere. 

 

17.15 Eventuelt 

- Tommy Sønsterud og Terje Tovmo er vedtatt som 

avlskontakter for laikarasene i NEKF. Begge innkalt til møtet 

for informasjon og diskutering av veien videre.  

Tommy Sønsterud møtt på møtet.  

 

- Forslag om å aktivt jobbe for å finne avlskontakter for 

vestlaika og russisk-europeisk laika.  

Styret ser på kandidater. Oppfordrer interesserte til å melde 

seg. 
 

- Styret konkluderer med at Skype fungerer kjempebra som 

møtested og vil fortsette med dette, samt videreføre det til 

neste årsmøte.  

 

 

Referert av: 

Daniel Nilsen – Sekretær Norsk Laikaklubb 

 

Underskrevet av: 

Daniel Nilsen 


