
   
  Referat fra styremøte i 

Norsk Cavalierklubb 
 

Telefonmøte via SKYPE 17.01.2017  
Kl 20:00 – 22:00 

 
 
 

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

 

Sak 1/2017 Referat fra møtet 19.12.16 

Referatet godkjennes og legges ut på hjemmesiden. 

 

 

Sak 2/2017 Oppdretterseminar – program, samt arbeidsfordeling før og under 

seminaret. Hvem skal ha et spesielt ansvar? 

Unni legg det ut på hjemmesida så fort det er klart. Vi mangler bare noen detaljer. 
Skal vi ha med patellaforedraget? Det er et spørsmål om tid. 
Janne må vite når foredragsjolder kan komme slik at vi kan ha med alle tre temaer.  
Alternativt tidligere lunsj for å få alt til å fungere godt. 
Janne snakker med foredragsholder for å bekrefte. 
Unni spør på hotellet om det er mulig å ha lunsj kl 11:45 så kan vi starte 12:30. 
 
 

Sak 3/2017 Utstillingene i mai – dommere samt arbeidsfordeling mellom 

utstillingskomiteen og resten av styret 

Det er dobbeltbooking på utstilling helga da vi er på Bø. 

Kari må undersøke det og avbooke de to andre hos Chow Chow -klubben 

 

Aud vil kontakte NKK og prøve å få storcert til søndag i stedet for lørdag. 

 

Aud skal komme fram med flere dommerforslag til utstillingen i mai, vi tar resten pr mail. 

Alle bør svare om det er ok slik at vi får avgjort dette fort. 

 

 

Sak 4/2017 Oppdretterkurs – skal vi gjennomføre dette i vår? 

Dette fikk vi ikke tid til så vi tar et ekstra styremøte neste onsdag. 

 

 

Sak 5/2017 Utstillinger i 2018 – når og hvor? 

Vi må legge inn utstillinger for 2018 

Dette fikk vi ikke tid til å fullføre så vi tar det neste onsdag. 

 

 

Sak 6/2017 Årsmøtet 

Dette fikk vi ikke tid til så vi tar det neste onsdag. 
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Sak 7/2017 Saker unntatt offentlighet: Oppdrett 

Styret diskuterte sakene som er unntatt offentligheten. 

 

 

Sak 8/2017 Eventuelt 

a) Vi bestemte på Olavsgård at vi skulle sende mail til enkelte oppdrettere og invitere 

dem på seminar. De som ikke har vært med på en stund og de som er nye. 

 
 
 
 
 
Neste styremøte blir via Skype onsdag 25.01.2017 kl 20:00. 
 
 

Referent, 

Unni Myrset 

 


