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Møte nr. 6 /2019 

Tidspunkt: Tirsdag 14. mai 2019 kl. 20:00-22:00 på SKYPE 

Tilstede:  Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Drilen  

Referent: Per 

 _____________________________________________________________ 
 

51-19  Referat 5- 2. april 2019 

Godkjent per epostdialog og lagt ut på hjemmesiden 

 
52-19  Spesialen 2019 

Blir på Stav med dommer som allerede er annonsert på hjemmeside, sosiale medier og via epost. Vi 

beklager at e-post utsendelse har hatt problemer. Kjersti sender ut invitasjonen på nytt. Det ble også 

informert at Marianne Methi (Bissevov.no) kan lage show i forkant av utstillingen Vi hører med 

utstillingskomiteen om det passer inn i programmet for dagen. 
53-19  Spesialen 2020 

Bra og tidlig planlagt. Dommer er allerede fastlagt. Det blir to dagers utstilling  på Hunderfossen.   

 
54-19  Vurdering om deltakelse Rasetorg Dogs4All 2019 

Oppfølging av sak 44/19: Styre v/ styreleder utreder konkret og forpliktende interesse hos oppdrettere og 
UK og lager et kostnadsestimat for arrangementet. Styre mener vi må ha om lag 8-10 medlemmer foruten 
styre for å få gjennomført dette, her under særlig én koordinator for logistikk og tidsplanlegging. Oppgaver 
er evt. samhandling med lignende raser, selve utformingen av standen og utarbeidelse av fakta ark om rasen 
etc. 

Deltakelse er kostbart og det krever store personressurser av oss for å dekke rasestand i tre dager.. Hvis 

aktuelt vil det påkreve om lag 10 personer per dag. Det vil være hensiktsmessig å ha betjent stand fra kl. 09 

til 17 alle dager med maks tre timers skift for standpersonell og hunder. Vi sender ut forespørsel til våre 

oppdrettere og distriktskontakter om bemanning av rasestand.  
 

55-19  Økonomi 

Problemer med Brønnøysund register.  

Styret ble orientert om klubbens regnskapsstatus 
 
56-19 Kurs, seminarer og samlinger 2019 

 
56-19-1 Forslag til kurs i vannarbeid juni og august 

Vedtak: Dykking og livreddingskurs planlegges på Østlandet, den 25. august 2019 (maks 6 deltaker ca pris 

kostnad 1100,- for medlemmer for 1500,- for ikke-medlemmer).  

Styre vurderer også muligheten av tilsvarende kurs i Trøndelag. 
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56-19-2 Infoskriv til medlemmene om tilbakemelding på ønsket aktivitet. 

Vedtak: Vi etterspør ønsker/innspill om aktiviteter (kurs/seminar)for våre medlemmer i 2019/2020 på våre 

FBgrupper.  
 

57-19 Til info fra Kjopehund.no:  

Til informasjon, alle kull publiseres automatisk på NKK sin kjopehund.no ved forhåndsregistrering såfremt 

oppdretter ikke krysser av for at vedkommende ikke ønsker valpekullet annonsert. Oppdretter kan legge inn 

bilder, krysses av for om kullet oppfyller klubbens avlsanbefalinger og for hvem av valpene som er solgt.  

Vedtak: Idet alle oppdrettere uavhengig av klubbmedlemskap kan annonsere og sees av alle på 

kjopehund.no anser vi at alle som annonserer valper på klubbens sosiale medier må være medlem av 

klubben.  
 

58-19 Sosialitetsbeskrivelsen og prosjektet 

Styret oppdatert på  framdriften i prosjektet og det forventes et møte i juni. Sosialitetsbeskrivelsen har 

tidligere kun vært tilgjengelig på forespørsel og styret diskuterte om det burde endres. 

Vedtak: Sosialitetsbeskrivelsen valp og voksen legges ut påoppdretterFB som et tilbud til våre oppdrettere.  

 
59-19 Post 

Ikke noe særlig å melde 
 

60-19 Gjøremålslisten 

Torine gjennomgikk gjøremålslisten for 2019 som er styrets operative arbeidsverktøy som oppdateres 
fortløpende etter hvert styremøte. 
 
61-19 Eventuelt 

 

Neste møte 11. juni 

 

 


