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Møte nr. 10/2020   

Tidspunkt: Onsdag 28. oktober 2020, kl. 20:00-22:25 som Teams samtale 

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

 _____________________________________________________________ 

 
88-20 Godkjent referat 9-20  
Referat fra forrige møte er lagt ut på hjemmesiden. 
 
89-20 StatusMini-Spesialene 
Styret vil takke alle som hjulpet til i forbindelse med de to mini-spesialene med totalt 22 deltakare på Biri og Larvik. 
DogTail var hovedsponsor på begge stevner.  
 
90-20 Status Økonomi. 
Samlet sett kommer de to minispesialene som er gjennomført ut i økonomisk balanse. Det er gjennomført 6 kurs i 
2020, hvorav 5 har gått med overskudd. 5 nye medlemmer er kommet til i løpet av oktober. 
 
91-20 Planlegge kurs og aktiviteter for 2021 
Søknader om utstillinger i 2021 har frist 5. januar 2021. Følgende kurs og aktiviteter ble diskutert: 

• Spesialen 2021. Dommer på plass.  

• Blodsporkurs. Oppfølgingskurs 

• Vanlig sporkurs i Lillehammerområdet 

• Økt aktivitet på FB-siden (Oppdrettersiden) 

• Møtetrening  

• Vannarbeidskurs 

• (Kantarell og smellerkurs) 
 
Styre vil involvere Distriktskontakter rundt forslag på aktiviteter i 2021. Forutsetter lokal arrangør gitt styre har 
begrenset mulighet til å involvere seg i alle arrangement og aktiviteter.   
 
Vedtak: Styre jobber videre med listen ovenfor. Styre poengterte at de vil rette økt fokus på mental helse for rasen og 
vil undersøke mulighet for mental beskrivelse kurs og bane (helst 2-dagers) med oppdrettere og raserådet som 
målgruppe.  
 
 
92-20 NKKs tilbakemelding vedrørende godkjenning av lovene ihh til ny lovmal. 
Styre har fått tilbakemelding på forslag til endring av klubbens lov slik den er i henhold til NKK lovmal. 
Tilbakemeldingen fra NKK gikk kun på rekkefølgen på to avsnitt i én paragraf. Styre vil sjekke med NKK om videre 
prosess opptil formell årsmøtebehandling. 
 
93-20 Orientering fra Raserådesmøter  
Ikke noe nytt gitt utsatt møte 
 
94-20 Aktiviteter på sosiale medier. 
Mye innlegg om unge hunder som oppleves vanskelige.  
 
95-20 Endringer siste måned på hjemmesiden 
Styre jobber med oppdatering på hjemmesiden. 
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96-20 RS-2020 
En av sakene i RS-dokumentet er å heve NKKs grunnkontigent til kr. 700 for å få en mer robust grunnfinansiering. 
Denne kontingenten betaler alle èn gang, selv om man er medlem i flere hundeklubber. Styre mener det er usikkert 
hvilke konsekvenser dette kan ha for klubben. Styreleder vil stille på RS.  
 
97-20 Info Profilering via klær 
Tanja jobber med saken 
 
98-20 Post  
Epost om spørsmål om kjent HD-status ved registering og ikke ved parring har blitt sendt styre. Verken styre eller 
NKK kan vite om oppdretter oppfyller klubbens avlskrav før valpene «sees» i forbindelse med registrering i dogweb. 
NKK følger opp om klubbens krav ikke er på plass når valpekullet skal registreres, dvs i normalt før fylte 12 uker. 
Regler og konsekvensene av feil ved registrering er beskrevet i NKKdokumentene:  
«Regler for praktisering av innførte registreringsrestriksjoner for hd og ad, ajourført 27.03.2019» samt i  
«Regler for registrering av hund. Gyldig fra 01.01.2020». 
 
99-20 Eventuelt 
 
 

Neste møte 25.november kl. 20 
 


