
Referat fra styremøte på Olavsgaard 13.08.17  

 

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Iren Rudshaug, Anita Vestgaard og Tina Lindnes 

 

Fraværende: Unni Olsen og Jorunn Øyen 

 

Referent: Liv Anne Klubben 

 

SAK 1: Styret videre arbeid høsten 2017 ble diskutert: 

Det er svært viktig at aktiviteter som ikke omhandler den utfordring som nå pågår i forhold til helse 
forløper paralellt. 

 

SAK 2: Kullgodkjenning i forhold til nyinnførte krav: 

Det ble vedtatt at Iren Rudshaug tar imot henvendelsene vedrørende kullregistrering på sin e-mail. 

Melding om kull fylles ut på skjema som ligger på Norsk Cavalierklubbs hjemmeside. 

De sendes til irensku@gmail.com. 

Kullregistreringene godkjennes av styret.  Det forutsettes at helseundersøkelser er gjort i forkant av 

parring og at disse er sendt og registrert i klubbens helsedata før kullet registreres. Styret vil da 

kunne sjekke kullet opp mot helsedata og dog-web der alle nødvendig opplysninger skal være 

registrert.  Det er således ikke nødvendig å sende helsepapirer inn sammen med kullregistreringen. 

 SAK 3: Utstilling: 

Det skal avholdes to utstillinger i denne styreperioden. November utstillingen som går samme helgen 

som Dogs4All og dobbeltutstilling i mai. Det er ønskelig at det opprettes en utstillingskomitee og 

personer som antas å kunne være interessert i dette vil bli forespurt i nærmeste fremtid. 

SAK 4: Dogs4All: Det startes arbeid for å få til stands og deltagere i raseparaden. Anita Vestgård og 

Iren Rudshaug jobber med dette og tar kontakt med medlemmer som kan tenkes å være interessert i 

å hjelpe til med dette arrangementet. Styret ser det som svært viktig å kunne være med på dette. 

 

mailto:irensku@gmail.com


SAK 4: Helse – revidering av RAS: 

Det er et stort arbeid som vil pågå det meste av dette året. Vi ser at det er nødvendig med hjelp fra 

medlemmer med særlig interesse av helsespørsmål. Disse vil bli kontaktet for hjelp til å innhente 

nødvendig informasjon i løpet av høsten. 

 

 


