
REFERAT FRA STYREMØTE 31.10.17 

 

Til stede: Aud Schønning, Anita Vestgård, Inger Pettersen, Liv Anne Klubben, Tina Lindnes, Unni Olsen 

og Jorunn Øyen. 

Fraværende: Iren Rudshaug 

Referent: Liv Anne Klubben 

 

1. Lokaler til utstillingen 19.11 

Vi har fått henvendelse om vi vil bytte lokale da det er dobbeltbooket med noen som skal ha 

en Julemesse der samme dag. Vi er tilbudt at de betaler leien for lokalet vi bruker samt at de 

spanderer lunsj på alle. Vi ble enige om å ta imot tilbudet på ovennevnte betingelser. 

Vi informerer om dette på Facebook i forkant og Tina sender ny adresse i PM. 

 

2. Andre saker vedrørende utstillingen: 

Tina orienterer. Når vi nå får lunsj forenkler dette arbeidet med mat veldig. Det er bare 

nødvendig å kjøpe inn brus og kaffe. Rosetter er OK. Premier er OK. Forpremier leveres på 

Plantasjen. Tina og Liv Anne henter dem på fredag. 

 

3. Dogs4All og Raseparaden: 

Anita orienterer. Det er bestilt utstyr, bord, lys og strøm. Anita opplyser at det er kostnader 

med dette. Regningene sendes til vår kasserer Inger Pettersen. 

Anita jobber med å redigere informasjonsmateriell da det vi har er for gammelt. Vi har 150 

nye Cavalierblader å levere ut. 

Å stå på stand er en dugnad. Men alle som står på standen får gratis inngang. Marthe 

Bøhmer har tatt seg fri hele helga for å hjelpe  til og får dekket parkeringsutgifter. 

Det er 12 medlemmer som har sagt seg villige til å hjelpe til, men det er behov for flere. Det 

er veldig mange timer over 3 dager som skal være bemannet. 

Vi ber om mer hjelp via Facebook. 

Raseparaden: Anita informerer om at det er viktig at de hundene  som skal vises er 

rasetypiske. Inger og Anita samarbeider om å finne egnede hunder. 

 

4. Oppdrettermøte 2018: 

Liv Anne og Aud skal delta på et møte vedrørende helse med de andre nordiske raseklubber  

i januar. 

Vi tar sikte på at vi skal få til et oppdrettermøte første helg i februar. Styremøte avholdes 

samme helg. 

Det er tenkt at dette oppdrettermøte skal brukes til å orientere om status for RAS og 

oppfølging av de andre vedtakene fra årsmøtet. Fokus på møtet er helse og vi vil ha en 

diskusjon med oppdretterne. 

Unni sjekker om Olavsgård har ledig denne helgen, og vi går ut med informasjon til 

oppdretterne på oppdrettersidene på Facebook. 



 

5. Saker til representantsskapsmøte: 

 

Vi diskuterte litt rundt fullcertordningen som vi vet kommer opp som sak igjen. Det ble 

besluttet at Aud og Tina som er våre representanter hører på debatten og i fellesskap avgjør 

hva de skal stemme.  Aud informerer  om møtet i etterkant. 

 

6. Eventuelt: 

 

Det er viktig at vi kan motta betaling via Vipps på utstillingen. Aud ordner med å kjøpe inn en 

telefon. 

 

Neste styremøte:   28.11.17. Eventuelt blir det avholdt en nytt styremøte 14.11 dersom det 

er behov for det før Dogs4All. 


