
   
  Referat fra styremøte i 

Norsk Cavalierklubb 
 

Telefonmøte via SKYPE 14.02.2017  
Kl 20:00 – 22:00 

 
 
 

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

 

Saker: 

9/2017 Dommere til utstillingen i mai 

Simone Frankenberg (Welfenhof Cavaliers) og Anita Godwin (Cavaleigh) er bekreftet. 

 

10/2017 Status for utstillingene i mai 

Utstillingskomiteen er godt i gang. Ringsekretær, skriver og sted er ok. Dommere må bookes 

på hotel, eller camping hvis de ønsker det. Det må også sørges for overnatting til 

ringsekretær og skriver. 

Klubben trenger 2 nye telt og et ustillingsbord, så det må bestilles inn. 

Det er planen å dele ut mestvinnersløyfene på utstillingen. 

Det vil bli grilling om der er utstyr til det. Vi kjøper inn litt ekstra til gjestene men utstillerne tar 

med seg sitt. Når alt er klart så skriver vi på hjemmesiden at alle må ta med seg mat til å 

grille, grillkull og hyggelig stemning. Det vil bli informert også på PM til utstillingen. 

Unni sjekker om der er griller og utstyr 

 

11/2017 Stauts for oppdretterseminaret i mars 

Planlegging og påmeldinger er i gang. 

 

12/2017 Oppdretterkurs? 

Olavsgård er booket, men vi vi helst ha minst 8 erfarne oppdrettere påmeldt for å få dratt i 

gang gode diskusjoner i det planlagte gruppearbeidet. 

Aud skriver en innbydelse spesielt rettet mot erfarne oppdrettere. Frist for påmelding blir 

13.mars. Unni legg på hjemmesida og FB når innbydelsen er skrevet ,og Janne sender 

mailen til alle oppdrettere. 

 

13/2017 Henvendelse fra gruppe Hordaland – se mail 
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Saken ble diskutert. Anita svarer til gruppen og informerer om at de kan søke støtte hos 

klubben men ikke ta kontingent selv da denne administreres, styres og deles med NKK..  

 

14/2017 Saker unntatt offentlighet – oppdrett 

Sakene ble diskutert. 

 

15/2017 Eventuelt 

Videre arbeidsoppgaver ble diskutert. 

 

Neste styremøte blir på SKYPE mandag 20.03.2017 kl 20:00. 

Etter det er neste styremøte blir på Garder Hotell fredag 24.03.2017 kl 17:00. 
 
 

Referent, 

Unni Myrset 

 




