
   
  Referat fra styremøte i 

Norsk Cavalierklubb 
 

Styremøtesamling på Garder  
24.03.2017  

Kl 18:00 – 20:00 
25.03.2017 

Kl 09:00 – 14:00 
 

 
 
Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Anita Vestgård, Janne Larssen, Janicke Sundal, 
Unni Myrset, Jorunn Øyen og Iren Rudshaug 
 
Saker: 
 

1) Referatet fra forrige møte 
Godkjent. 
 

2) Årsmøtedokumentene-  videre arbeid og timing 
Årsberetning må skrives, Aud og Kari finner info, datoer osv og skriver. Regnskap og 

budsjett er straks klart. 

 
3) Årsmøtet – saker og utsending av årsmøtepapirer. 

Det har så langt kommet inn et forslag til årsmøtet. Vi gikk gjennom hvert punkt. 
Styret vurderte forslagene, og kommentarene fra styret blir sent med 
årsmøtepapirene. Aud ber om kommentar fra NKK til noen av punktene.  
 
Innkalling til årsmøte på epost: 

Vi må se på om vi kan sende innkalling til årsmøte på epost slik at vi ikke er så 

avhengig av tidsfristene i Cavalieren. Vi må be nye medlemmer om epostadresse, 

samt be medlemmer om å oppdatere mailadresser på NKK sine «Mine sider». 

Janne, medlemsansvarlig, må sjekke om det på NKK kan ekstrakteres epostadresser 

til bare NCK-medlemmer. 

 

 
4) Helseundersøkelsen 

Aud tar det opp på seminaret. 

 
5) Oppdretterkurset 

Får vi erfarne oppdrettere til å komme?  
Kunne det vært et oppdateringskurs i stedet eller i tillegg? Dypere tema? 
 
Kurset er utformet slik at deltakerne skal lære å bruke stamtavler og informasjon om 
hundene som ligger der når de planlegger sitt oppdrett.  

 
Vi må ha stamtavler til disposisjon. 
Papir er kanskje å foretrekke i gruppearbeid framfor digitale løsninger. 
 
 

6) Utstillingene i mai 
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Utstillingskomiteen har det meste på plass. Det gjenstår detaljer for dommere, 
booking av mat, vær, middager osv. 
Utstillingskomiteen bestemmer og ordner det praktiske som gjenstår selv. 

 
7) Hjemmesiden – spørsmål fra Unni: 
a. Dommerpresentasjon – Nordsjø 

Janicke ber om presentasjon av dommerne og Unni får den til hjemmsiden. Den blir 
også lagt ut i bladet. 

b. Info om utstillinger på hjemmesiden 
Unni kan lage et orslag. 

c. Tekst om sykdommer på hjemmesiden 
Utsettes til neste styreperiode. 

d. "Råd og tips til den som ønsker å bli oppdretter"  
Utsettes til neste styreperiode. 

e. Gruppene på hjemmesiden 
Unni sender mail om de vil presantere seg selv og legger det ut på hjemmesiden. 

 
 

8) Eventuelt 
a. Hvem er første vara? 

Med likt stemmetall er første vara den av varamedlemmene som har lengst 
medlemstid i klubben. I dette tilfellet er det Janicke.. 

b. Annet  
Regnskapet:  
Det er noen små uklarheter, men hele styret er enig om at vi gir regnskapsfører 
beskjed om at regnskapet sendes slik det er til revisor. 
 
Oppdretterlisten: 
Spørreskjema til oppdretterlisten skal tas opp på dagens seminar og høre hva 
oppdrettene mener før vi behandler saken. 
Vi må ha gjennomgang av Oppdretterlisten herunder opplæring av oppdrettere, 
mentorordning og obligatoriske oppdrettersamlinger. 

 
Dommer/oppdretterseminar: 
En ide er å ta med hunder slik at en lærer ved å se. 

 
 

Oppdretterseminaret: 
Oppdretters time: Vi lar deltakerne bestemme hva de vil ta opp. 
 

Oppdretterkurset:  

Vi er veldig skuffet over at det er så få påmeldte. Vi kan gjøre en offensiv på 

hjemmeside og FB for å få flere påmeldte! 

 

OBS: det er feil på innkallingen til årsmøte i avd søndenfjeldske. Unni legg ut info om 

dette på hjemmesida! 
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Neste styremøte blir 18.april. 20:30 - 21:30 

Frist for innkomne saker til årsmøte 22.april 
 
Mandag 24.april må vi ha et styremøte hvis det kommer flere innkomne saker til årsmøtet. 
Tidspunkt tar vi på mail. 
 
 
Referent, 
Unni Myrset 


