
   
  Referat fra styremøte i 

Norsk Cavalierklubb 
 

Telefonmøte 10.08.2016  
Kl 19:30 – 21:30 

 
 
 
Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Janne Larsen, Anita Vestgård, Iren Rudshaug, 
Janicke Sundal og Unni Myrset. Fravær: Jorunn Øyen. 
Sakliste: 
 
1. Referatet fra forrige møte 2. Presentasjonen i bladet 
3. Oppdretterseminaret - praktisk opplegg 4. Oppdretterseminaret - program 5. Novemberutstillingen 
6. Invitasjon til samarbeid mellom raseklubber i NKK (se videresendt mail) 7. Eventuelt 
 
Sak 1: Referatet fra forrige møte 
Godkjent. 
 
Sak 2: Presentasjonen i bladet 
Ting som bør være med i presentasjonen i bladet: (Unni sender mail til alle med 
denne info og beskjed til Jorunn) Husk bilde! 

 Navn og bosted  Kennelnavn  Erfaring med rasen /hvor lenge har du vært oppdretter  Om en har hatt tidligere verv 
 
Sak 3: Oppdretterseminaret - praktisk opplegg 
Vi går for Olavsgård. 1500kr sponsa pris lørdag til søndag. 500kr for dagsopphold. 
Vi skal ha styremøte på fredag kveld til lørdag. (Seminaret starter ca 15) 
 
Sak 4: Oppdretterseminaret – program 
Tema: Oppdretters ansvar i forhold til helse! 
Varighet: 1 døgn 
Stikkord: En møteplass for uerfarne og erfarne oppdrettere til samspill: 
 Hvordan forvalte rasen og jobbe bedre helse 
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 Sunt oppdrett omfatter mer enn kontroll for arvelige sykdommer 
 Bruk av stamtavler i oppdrett 
 Salg av valper – hva bør gi prisreduksjon. Hva er vanlig? 
 Mentorordningen – hvordan kan den fungere bedre? 
 Oppdretternes time – spørsmål/svar og meningsutveksling 
 
Sak 5: Novemberutstillingen 
Dommeren har takket ja. Letohallen må eventuelt deles med andre dersom vi skal kunne bruke den da den koster mye.  
Hvem vil ta på seg oppgaver her? Ringsekretær, skrivere…hvem vil hjelpe å finne personer? 
Janicke kan hjelpe men trenger noen med erfaring med seg! 
Vi bør opprette en utstillingskomite. 
 
Sak 6: Invitasjon til samarbeid mellom raseklubber i NKK (se videresendt mail) 
Mange raseklubber føler de har for lite innflytelse da de er ofte små i forhold til for eksempel 
jaktklubber i NNK. Da er det greit å stå sammen slik som også jakthundeklubbene gjør det.  Dette har komt i kjølevannet av utstillingsreglene (certendringene) Aud sender mer 
informasjon om sakene før styret bestemmer om vi skal være medlem her. Det er en avgift for å være medlem. Man har mulighet til å påvirke og støtte de sakene man vil.    Sak 7: Eventuelt: 
 
Utstillinger: NCK takker ja til alle utstillinger så lenge det ikke kræsjer med våre egne. 
 Sak fra epost: Prøveordning for klubbchampionat. Blir prøvd i 1 år.  
  
Neste styremøte blir onsdag 24.08.2016 kl 20:00 - 22:00.   
Referent 
Unni Myrset 
 


