
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ OLAVSGAARD 13. OG 14.07.2019 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Christel Hagen, Inger Pettersen, Kari Skarpsno, Unni 

Olsen og Unni Myrset 

Referenter: Liv Anne Klubben og Christel Hagen 

 

1) Arbeidsform og referater 

• Styresamlinger: Vi tar sikte på 2 samlinger i år. Denne som vi har nå og en i forbindelse 

med oppdretterseminaret. 

• Styremøter på telefon: Vi mener det er behov for 3-4 styremøter via telefon i løpet av 

høsten. 

• Chat: Denne fungerer godt ved diskusjon om løpende problemstillinger som dukker opp. 

Det er viktig å få med de vedtakene som blir gjort her i styrereferatene. Det bør samles 

et referat av vedtak fra chat en gang i måneden. 

2) Fordeling av verv og arbeidsfordeling i styret 

Leder: Aud Schønning 

Nestleder: Liv Anne Klubben 

Kasserer+ ansvar for kontaktmail: Inger Pettersen 

Sekretær: Christel Hagen 

Hjemmesiden+ bestille arrangementer: Unni Myrset 

Utstillingskomite: Unni Olsen 

Utstillingskomite: Kari Skarpsno 

Utstillingskomite: Tove Fernås 

• Avlsråd 

Det vedtas at avlsrådet som var i fjor også fortsetter i år. Medlemmene av avlsrådet er da 

Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Annette Bakken Stokka, Iren Rudshaug og Hans 

Hansen. Det ble vedtatt at medlemmer i avlsrådet skal ha et årlig honorar på 500,-. 

3) Utstillinger - status 

• Utstillingen i august 

Det er bestilt plass på utstillingen til NKK på Lillehammer. Vi får en ring der. Rosetter og 

premier er bestilt. Kari undersøker med Elin hvor mange håndklær som er igjen etter 

forrige utstilling. Unni sender mail til NKK angående lån av dommerbord og stoler og 

undersøker om telt og ringbånd står igjen der fra før. 

Dommermiddag etter nedrigging på lørdag. Kl. 17.00. Kari bestiller bord. Kari henter 

dommeren på flyplassen. 



Signe Sangnes er ringssekretær og Siri Midttun er skriver. 

Påmeldingen til denne utstillingen ble diskutert. Det kan bli aktuelt å ta denne bort i 2020 

og 2021 dersom påmeldingstallet er svært lavt. 

• Utstillingen i november 

Lykkebo er bestilt som utstillingsplass. Det kan ordnes mat/lunsj. Vi må ha påmelding på 

dette og maten må betales senest ved påmeldingsfrist på utstillingen. Det blir 

dommermiddag lørdag kveld. Ringsekretær er Ok. Jon Atle har bekreftet at han kan ta 

det. Vi har ikke fått skriver til denne utstillingen ennå. 

• Utstillingene i 2020 og 2021 

Utstilling 2020: Det blir hovedutstilling/dobbeltutstilling siste helg i mai 30. og 

31.05.2020.  

Vi diskuterte å flytte utstillingene fra Norsjø. Dette pga. en beliggenhet som ligger svært 

langt fra Gardermoen flyplass, og det er dyrt å ha utstillingene der. Vi kom frem til å 

undersøke muligheter på Hokksund Camping som vi vet brukes av flere hundeklubber og 

evt. Bogstad camping som ligger i Oslo. 

Olaløkka er booket som utstillingplass for utstilling i november i forbindelse med 

Dogs4All både i 2020 og 2021. 

Dommere:  Vi ser det som viktig med dommere som skaper god stemning og har 

spesialkompetanse og interesse for rasen. Det kom opp flere alternative forslag til 

dommere som vi vil spørre. 

4) Oppdretterseminaret i oktober 

Vi mener at hjerter bør være hovedtema også i år, fordi vi setter i gang en ny ordning fra 

årsskiftet, og fordi det er viktig at de som ikke deltok i fjor får med seg dette foredraget. I 

tillegg ønsker vi å få til et foredrag om genetikk. Helga faller sammen med NKKs 

oppdretterkurs 26-27 oktober. Det er derfor vanskelig å få foredragsholder som er tilknyttet 

NKK. Liva Vatne kan ikke denne helga. Christel sender forespørsel til Jens Haggstrøm i Sverige 

og Aud tar kontakt med NKK for å få inn en genetiker om mulig.  

• Web-deltakelse oppdretterseminar 

Vi har fått tilbakemelding fra oppdretterne på det seminaret som hadde web-overføring 

at det førte til at de ikke tok ordet. Da styret mener at en av de viktigste funksjoner med 

et oppdretterseminar er å få en dialog med våre oppdrettere ønsker vi ikke å iverksette 

web-overføring av hele oppdretterseminaret. 

Vi ser også at det er behov for gjennomgang av avlsregler, og det kan bli aktuelt med 

web-overføring når disse gjennomgås.   

 

5) Oppdretterkurs høsten 2019? 

Vi planlegger oppdretterkurs i høst/vinter. Det forutsetter at vi minst har 8-10 deltagere. Vi 

legger ut en tekst på Facebook for å sjekke om det kan være nok deltagere, og hvilket 

tidspunkt som passer best, tidlig i august. 



6) Stand på Dogs4All.  

Det er vanskelig å få folk til å delta. Vi trenger ganske mange personer til dette, 6 personer 

hver dag, og vi må ha en person med god erfaring pr.vakt. Vi er enige om å legge ut en tekst 

på Facebook for å sjekke om vi kan få nok folk før vi bestemmer om vi kan klare å delta. 

Dette må følges opp på chat og styremøter utover høsten. 

7) Hjemmesiden 

Vi må oppdatere og redigere hjemmesiden slik at det er lettest mulig å finne frem. Lage 

bedre tekster på det å kjøpe en valp. Foreldede saker må bort. Vi må få presentert 

helse/regler på en god måte. 

Skille mellom avl/oppdrett og helse.  

Unni Myrset og Unni Olsen ser på dette, og vi tar dette videre på neste styremøte. 

8) Cavalierbladet 

Bladet medfører store kostnader for klubben. Vi bør gå ut og be om nye tilbud på trykking av 

bladet. Klubben kan spare en del på digital utsendelse, men mange medlemmer ønsker å ha 

det i papirformat. Forslag til årsmøtet 2020 om å la medlemmene få velge om de vil ha 

bladet digitalt eller i papirformat. Vi skal be trykkeriet sende overskuddsbladene til Egil Olsen 

da han stadig får spørsmål om utsendelse av blader. 

9) Klubbens mobiltelefon 

Det er nesten ingen henvendelser på telefonen. Vi diskuterer om det er aktuelt å beholde 

denne funksjonen. Vi prøver å gjøre den mer synlig på klubbens hjemmeside.  Kari tar ansvar 

for telefonen og vi fortsetter i en prøveperiode frem til jul. 

10) Arendalsuka 

Det er kommet forespørsel fra dyrebeskyttelsen om vi vil delta i et panel for diskusjon om 

etisk hundeavl på Arendalsuka.  Det er NKK, Bulldogklubben,Mopsklubben og 

Cavalierklubben som har fått invitasjon. NKK, Bulldogklubben og Mopsklubben har takket 

NEI. Vi vedtar at vi også takker Nei til invitasjonen. 

11) System for godtgjørelse for spesielle oppgaver i klubben 

Utstilling: De som hjelper til på utstillingen får dekket reise og opphold ( kun den 

overnattingen som er nødvendig for å kunne hjelpe til med arrangementet dekkes.) 

For øvrig ser styret på dette ved neste styremøte. 

12) Helse 

• Orientering om oppgaver og beslutninger i avlsrådet det siste året: 

• Hjertematrisen virker. Oppdretterne er bevisst på å bruke den og ønsker å få et godt 

resultat. 

• Det er ikke kommet noen søknader om å pare 2 hunder på 3 år. 

• Det er gitt flere advarsler til oppdrettere som har brutt avlsregler og retningslinjer, og 

noen er også slettet fra oppdretterlisten for en begrenset periode.  



• Avlsrådet har hatt litt problemer med å få inn rett dokumentasjon, og det er blitt sendt 

ut purringer på dette. 

• NKK ønsker å bruke hjertematrisen i en artikkel til veterinærene. 

• Styret ser viktigheten av at oppdretterne forstår årsmøtevedtakene. At de deltar på 

oppdretterseminarene er derfor spesielt viktig der regler og retningslinjer blir 

gjennomgått og det kan stilles spørsmål direkte til avlsråd og styret. 

• Det er enighet om at prinsipielle spørsmål angående helse tas først i avlsrådet og 

deretter i styret. 

• Tidspunkt for melding til avlsrådet 

• Det presiseres at melding om planlagt kombinasjon skal sendes avlsrådet senest på 

parringstidspunktet. 

• Status for ny ordning for hjerteundersøkelser fra 1.1.2020 

Det må sendes søknad til sunnhetsutvalget om kjent status nå i høst.  

• Klubbens rolle ift godkjenning av veterinærer som skal kunne lytte på hjerter. 

Vi må ta dette spørsmålet opp med helseavdelingen i NKK. Veterinærens rolle i 

forbindelse med hjerteundersøkelsen må vi også få klarhet i. Det er en del misforståelser 

fra veterinærer som tror at de ikke kan skrive ut hjerteattester på familiehunder som 

ikke skal i Dog-Web, men på vår egen helseliste. Vi må endre informasjonen på vårt 

helseskjema slik at dette blir tydeligere. 

• Systematisering av hundedata fra informasjonen som kommer til avlsrådet 

Dette tar vi opp med Anne Hansen.  

• Dokument for «godkjenning» av kull fra avlsrådet 

Vi ønsker å utarbeide et dokument for kull som er meldt inn til oppdrettere og der 

helseattestene og karakter i hjertematrisen er kontrollert av avlsrådet og funnet i orden. 

Hensikten med dette dokumentet er at oppdretterne kan da legge det ved 

valpepapirene, og det er ikke nødvendig å sende med kopier av alle helseattester ved 

salg av valper. 

Unni Myrset utarbeider forslag til dette dokumentet. 

• Informasjon til oppdrettere og andre om ny ordning fra 1.1.2020 

Christel sender ut mail til alle oppdretter i god tid. Ber alle lese gjennom og delta på 

oppdretterseminar 

13) Nordic Cavalier Union – orientering 

Dette er et samarbeid mellom de nordiske Cavalier klubber. Det er 2 deltagere fra hvert land, 

unntatt fra Sverige som har 3 deltagere, da Jonathan Maclennan har fungert som oversetter 

og sekretær. 

Vi har hatt 2 møter, 1. møte i jan. 2018 og 2. møte i feb. 2019. Neste møte vil bli i 2020 i 

Norge. 



Deltakerne på Nordic Cavalier Union er enige om at vi har ulike løsninger i de ulike land for å 

løse Cavalierens helseutfordringer. Ved samarbeidet i Nordic Union vil vi få god info om hva 

som skjer i de ulike landene og kan dele kunnskap fra hverandre.  

Vi fikk informasjon om det danske hjerteprogrammet på sist møte.  

Vi er blitt enige om å ha et arrangement hvert år som rullerer mellom de nordiske land. Vi 

tenker at dette skal være en kombinasjon av utstilling, helseseminar og sosialt samvær. 

Sverige har tatt på seg oppgaven med arrangementet i 2020.  

Vi bør legge ut en melding på Facebook- gruppen til Nordic Cavalier Union og sjekke om 

dette er i rute. 

14) Valpepris / pris for lån av hannhund 

Valpepris økes til veiledende kr. 18000,- fom 01.09.19 

Lån av hannhund veiledende kr. 2300,- sprangavgift og kr. 2300,- pr. levende valp 

 fom vedtaksdato 14.07.19 

15) Økonomi, budsjettering og kontoføring 

Det skal lages en kontoplan for å skille bedre mellom utgifter i forbindelse med f.eks 

seminarer og utstillinger. Christel og Kari er ansvarlige for å ordne dette. 

16) Mestvinnende 

Det deles ut sløyfer til nr. 1 – 10 voksen utstilling, nr. 1-5 Veteran. 

Andre klasser kun vinneren. Fra 2020 deles sløyfene ut på oppdretterseminarene. 

17) Ny helseundersøkelse 

Det er aktuelt å få til en ny helseundersøkelse, men ikke med så mange forskjellige spørsmål, 

tema som sist gang. Vi tar kontakt med NKK for å sjekke ut dette. 

18) Grasrotandelen 

Kari sjekker ut om det er aktuelt for oss å søke på dette. 

19) Eventuelt 

a) Unni Myrset la frem forslag om å opprette en side for ledige valper på Facebook.  Det 

fremkom i diskusjonen at alle de forsøk som tidligere er gjort i klubben på å opprette en 

valpeformidling ikke har vært vellykket da det er svært få ledige valper på markedet. De 

som eventuelt finnes blir annonsert på Finn.no eller på til salgs sider på Facebook. Vi kan 

derfor ikke se at det er behov for en slik side, og forslaget ble nedstemt. 

b) Sak unntatt offentlighet.  


