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Møte nr. 1 /2016 
 
Tidspunkt:    Søndag 24.01.16 kl. 15 00 til 21 30 
Sted:  Hjemme hos Torine 
 
Tilstede: Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Laila Iversen, Wenche Wiig og 

Torine Kriznik  
 Sak 8-16: Tobias Gustavsson og Jens Frank fra SWDI (Scandinavian 

Working Dog Institute) 
 
Referent: Torine 

Sak nr. Saksbeskrivelse 

1-16 Referat nr. 7/2015  
Referatet ble godkjent  
 
2-16 Budsjett/Økonomi/Medlemsinfo 2016  
Kasserervervet overtas av varamedlemmet til styret fra 1.1.2016.  
Hustandsmedlemmer: Som et resultat av at Nkk sin klubb-epost til oss ikke fungerer må vi 
selv fakturere 4 husstandsmedlemmer.  
Styret gir tilsvar til regnskapsfører og revisor angående spørsmål rundt regnskap for 2015. 
Regnskap skal godkjennes av styret før det går til revisor. 
 
3-16 Årsmøte og valg 
Årsmøtedato fastsatt til 17.april. Saker til årsmøtet gjennomgått. 
 
4-16 Handlingsplan 
Handlingsplan ble behandlet og arbeides videre med på Skype møte tirsdag 26.1 kl. 20-22.  
 
5-16 RAS 
Styret diskuterte fremgangsmåte i forhold til RAS arbeidet.  
Hva skal være fokusområder innen helse og mentalitet, samt områder som egenskaper, 
likheter og individuelle forskjeller. RAS-dokumentet må være enkelt og lettfattig samt 
fokusere på det positive ved rasen. 
Det blir medlems- og oppdretterseminar lørdag 16. april på samme sted som årsmøtet i 
Osloområdet. 
 
6-16 Valpekompendium. 
Det settes i gang arbeid med å lage et eget valpekompendium hefte for klubben etter 
lignende mal som andre klubber. 
 
7-16 Utstillingsinfo - Laila  
Spesialutstilling med storCert for perro i 2016:  
Lørdag 4.juni i år har vi fått bruke plass ved Kjøsterud Skole, Åssiden, Drammen. Dommer 
blir Benjamin Sanchez Garcia, fra Spania. 
Spesialutstilling med storCert for perro i 2017:  
20.august i Østlandsområdet. Dommer ennå ikke avklart. 
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8-16 Gjennomgang av sosialitetstest utarbeidet i samarbeid med etolog Tobias 
Gustavsson 
Det videre arbeidet med å utvikle og implementere sosialitetstesten ble diskutert med 
etologen Tobias Gustavsson og hans kollega Jens Frank fra SWDI.  
Sosialitetstesten inngår i klubbens RAS arbeid. 
  
9-16 Annet  
Hjemmesiden: Leder og sekretær vil foreta et oppdaterings- og utviklingsarbeid av sidene. 

 
Klubbtilbud fra GekkoSport (nettvarehus) blir behandlet.  


