
 

Møtereferat 

Styremøte 3. august 2022 

Styremøtet til ASKN ble startet kl. 1800 3. august 2022 på Microsoft Teams av Ida 

Til stede:  Ida Albertine Aas, Kine Therese Bøe, Kristine Sverdrup, Malin 

Bjørnsgård, Lars Ove Andersen og Cecilie  Jørgensen 

 

Fravær:            

 

Saker 

1. Webmasters mandat til endring på hjemmeside 

2. Halvårsevaluering av styret 

3. Introduksjon av kasserer og gjennomgang regnskap 

4. Organisasjonskurs NKK 

5. Eventuelt 

 

1. Webmasters mandat til endring på hjemmeside 

Kine stilte spørsmål ved om små endringer/generell informasjon kunne gjøres 

på hjemmesiden uten å være en sak for styret. Det ble klarlagt at webmaster 

kan legge ut diverse veiledninger/tips når det gjelder stell av pels osv uten at 

det har gått gjennom styret.  

Vi ønsker også å få bedre oversikt over oppdrettere og kull. Pga covid har det 

vært utfordringer i forbindelse gjennomføring av MH test et par år. Vi vil 

differensiere kull som er godkjent av NKK eller NKK/ASKN. Kine jobber 

videre med å holde oppdretter oversikten mer oppdatert og attraktiv for 

oppdrettere å holde oppdatert. 

 

  



2. Halvårsevaluering av styret 

Det ble diskutert hvor mye styret er involvert i aktivitets- og 

utstillingsgruppene. Det er behov for klare rammer på hvilke oppgaver 

gruppene/styret har ansvar for. Styret forbereder dette på neste styremøte før 

vi innkaller gruppene. 

Det er behov for styremedlemmene å bli bedre kjent, derav vil neste styremøte 

vil bli holdt fysisk en helg. 

 

3. Introduksjon av kasserer og gjennomgang av regnskap pr d.d. 

Nina Bryn er kasserer og presenterte regnskap pr d.d. 

Det er blitt søkt om momsreduksjon, Kristine søker om «Grasrotmidler» og  

Ida søker om midler fra Lotteri og Stiftelsestilsynet. 

 

4. Organisasjonskurs v/NKK 

Ida har anledning til å delta, Malin og Kine undersøker om de kan få det til. 

De resterende styrets medlemmer bør prøve å komme på neste kurs som blir 

satt opp. 

 

5. Eventuelt 

• Det vil bli sett på hvilke rutiner styret har og bør ha i fremtiden; 

styreprotokoll, økonomi, handlingsplan, evaluering av møter, budsjett o.l.  

• Klubbklær til salg ved Aussiespesialen. Ida og Lars Ove sjekker priser og 

jobber videre med saken. 

• Malin undersøker med instruktør fra Sverige om gjetekurs til neste år. 

• Kristine har satt av tid på Aussiespesialen til å få stoff til Aussieposten. 

Neste møte vil avholdes ved samling en helg etter aussiespesialen. 

 

 

  


