
 

Møtereferat Styret i NCK  

18.01.2023 

  

Dato: 18.01.2023 

Tid: 19.00 – 21.30 

Sted: Teams 

Referent: Ina Bartz-Johannessen 

 

Deltakere 

Navn Rolle Til stede  Ikke Til stede 

Aud Schønning (AS) Leder, NCK X  

Torill Undheim (TU) Nestleder, NCK X  

Unni Lima Olsen (ULO) Styremedlem X  

Inger Pettersen (IP) Styremedlem, kasserer X  

Ina Bartz-Johannessen (IBJ) Styremedlem, sekretær X  

Elisabeth Eftedal Johansen (EEJ) Varamedlem styret X  

Bente Malmin Aamodt (BMA) Varamedlem styret X  

Hanne H Lønning (HHL) Varamedlem styret X  

    

 

Møtet 

pkt Tema Ved 

1. Velkommen til nytt styre, valgt på ekstraordinært årsmøte 16.01.2023 
AS ønsker velkommen til det 1 møtet i det nye styret!  
Foreslår at varamedlemmer deltar på Styremøter fast en gang pr mnd, og eller ved 
behov.  

AS 

   

2. Rollefordeling og forventninger, Runde rundt bordet  
 
TU: forventer å få på plass nytt avlsprogram til årsmøtet, god dialog LHK, NKK og 
godt samarbeid i styret. Oppgaver: avlaste og utfylle Leder, bidra på avls siden, sitter 
gjerne videre i arbeidsgruppen 
 
ULI: forventer som TU å få på plass avlsprogram. Oppgaver: ansvar for hjemmesiden, 
være hjelp/støtte for vara. Svare på spm vedr utstillinger 
 
IBJ: Forventer god dialog og godt samarbeid Oppgaver: sekretær 
 
IP: forventer at arbeidsgruppen fortsetter å arbeide med avlsprogram, støtter gjerne 
ved behov. Oppgaver: tar gjerne på seg oppgaven som Kasserer, har hatt denne 
oppgaven før.  

AS 



 
 

 
EEF: Forventer god informasjon fra styret, og klare rollefordelinger. Oppgaver: bidrar 
gjenre med utstillinger og hjemmesiden. Poengterer at Rune har gjort en svært god 
jobb som webmaster, og anbefaler at han fortsetter 
 
BMA: forventer godt samarbeid. Oppgaver: hjelper til der det trengs 
 
HHF: forventer godt samarbeid og kommunikasjon fra styret.  
Oppgaver: åpen for forslag.  
 
AS: Vi må få alle med og prøve å finne flyt, Foreslår Inger som Kasserer og Ina som 
sekretær, og Unni ansvarlig for hjemmesiden. Enstemmig vedtatt 

3. Praktiske oppgave man må ta tak i: 
 
Klubbtelefon – er det behov for denne? 
 
Avklare rundt Vipps 
 
Taushetserklæring 
Alle må signere taushetserklæring, fint om alle signerer og sender IBJ 
Dette gjelder alle som sitter i tillitsverv i klubben  
 
Hjemmesiden 
ULO må få admin rettigheter 
 
Chattegrupper på FB 
Få ryddet opp i disse 
  

AS 

4. Grupper og medlemmer av disse 
 
Arbeidsgruppen 
Anbefaler at eksisterende medlemmer blir i gruppen ettersom det er opparbeidet et 
godt forhold til NKK, evt  vurderer å ta inn 2 nye medlemmer. Bør utvide til totalt 7 
slik opplyst i ekstraordinært årsmøte 
 
Referansegruppe 
Få representanter med ulikt syn inn for å få en god dialog og gode innspill.  
HHL mener vi bør legge gamle konflikter bak oss og se fremover. AS ønsker dialog, og 
foreslår evt intervju av aktuelle kandidater på samme måte som til avlsråd 
 
Avlsråd 
Oppgave: Faglig støtte og råd vedr avl, følger opp regler mot oppdrettere 
Tina og Anne Britt sitter i rådet i dag, AS villig til å gå inn  
 
Redaksjonsmedarbeider til Cavalierbladet 
Trenger en som kan finne stoff og artikler + hjelpe til med utstillinger. 
Utlyse på hjemmeside, FB siden til klubben og evt FB siden «vi som elsker Cavalier» 
 
Media og kommunikasjonsråd 

 



 
 

Få inn noen flere? 
-ligger ikke på hjemmesiden, bør den det?  
 
BMA mener alle som skal sitte i avlsråd og referansegruppe bør ha stemt for det nye 
avlsprogrammet 

   

5. Presentasjon med forslag for å få inn penger for å finansiere scanning v/IBJ (vedlagt 
referat) 

• Pressemelding, anbefalt av Ingvild Espelien. AS følger opp mot Anne Buvik 

• Klubb bok 

• Scanning, info om samarbeidspartnere og priser 

• webshop  
  

IBJ 

   

6. Samlinger våren 2023 
Foreslår to samlinger, 1 for styret og 1 for styret, oppdrettere og medlemmer – det 
siste mulighet for å delta via Teams 
 
Styret samles i Rogaland, for eksempel på Sola, ikke så lett for TU å reise. ULO og IBJ 
finner dato og sjekke pris på hotell. 
 
Samling for alle viktig for å bygge broer og bedre miljøet i klubben. Holdes i Oslo, 
lettere å reise til Gardermoen. Olavsgård?  Varamedlemmer kommer med forslag 
 

AS 

7. Utstilling pinsen 
Foreslått dato 28 mai, finne sted. Vara kommer med forslag. 

 

8. Annet 
 
Revisor har bedt om innsyn i regnskap. Enes om at vi gir tilbakemelding om at 
regnskap skal revideres ferdig for 2022 ihht klubbens lover 
 
Hjemmesiden 
Vi må oppdatere denne, fint om alle kan ta bilde med hund(er) å sende ULO 

AS 

   

   

 


