
Referat fra styremøte 03/04-2019

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni L Olsen, Tove Fernås og Christel 
Hagen

Fraværende: Tina Lindnes og Susanne Adelsten

Sak 5/19: Årsmøtesakene

De innkomne sakene til årsmøtet ble gjennomgått og diskutert. 

Sak 6/19: Utstillingsspørsmål

Vi mangler fortsatt ringsekretær og skriver til utstillingen vår på Norsjø Ferieland i mai.

Aud sender en mail til Jon Atle og hører om han har noen tips, ellers må vi finne noen på NKK sine 
lister. Unni bestiller rosetter til mestvinnende, også i lydighet,rally og agility. 

Tove ordner forpremier fra Royal Canin og Christel kjøper gaver til dommere fra Hadeland Glassverk.

Christel tar også en telefon til Hans PC Hansen og spør om hvor vi kan kjøpe glass med cavaliermotiv 
til premier.

Vi legger inn et innlegg på Facebook der vi spør om noen kan tenke seg å hjelpe til med 
arrangementet på Norsjø lørdag kveld. Vi trenger hjelp til dekking av bord, grilling osv. Liste over 
oppgaver kan fås av Unni L Olsen. Vi prøver å arrangere kåringsklasser i år også, og planlegger å legge
disse til før grillingen på lørdag.

Sak 7/19: Dommerforslag til NKK

NKK har bedt raseklubbene om dommerforslag til NKK-utstillingene. Vi har sendt en liste over 
dommere vi ønsker skal dømme rasen hos NKK. Allround dommere velges av NKK uansett, så vi har 
hovedsak sendt over en liste over navn på rasedommere, der vi også har tatt inn rasedommere som 
også dømmer andre raser. Det er lettere å få NKK til å bruke disse dommerne, fordi kostnadene blir 
mindre når dommerne kan dømme flere raser på utstillingene. Det er viktig å få inn flere dommere 
som kan rasen godt.

Sak 8/19: Sak unntatt offentligheten

Sak 9/19: Nordic Union

Aud og Liv Anne ga oss en liten tilbakemelding om hvordan møtet med Nordic Union hadde gått.

Samarbeidet er nyttig, og diskusjonene var mer konkrete i år når vi har blitt bedre kjent og kommet 
litt i gang. Det er fokus på samarbeid. Det planlegges et felles arrangement som skal gå på rundgang i 



landene, der det vil bli holdt foredrag om aktuelle saker og to utstillinger. Det er foreslått avholdt i 
Sverige sommeren -20, i Finland-21 og i Norge -22. Kennelklubbene i de forskjellige landene skal 
oppdateres om samarbeidet, og det ses også på muligheten for å dele dommerreferater vedrørende 
BSI på tvers av landene. 

Ellers holdt Lisbeth Olsen et veldig godt foredrag om hjerter, og hjertematrisen vi har utarbeidet ble 
veldig godt mottatt av alle. 

Neste møte i Nordic Union vil bli holdt i Norge i januar-20.

Sak 10/19: Annet

Det ble bestemt at styregodtgjørelse også i år skal utbetales til både styremedlemmer og 
varamedlemmer. Leder mottar 1.000,- og resten av styret 500,- hver. I tillegg mottar Elin 
Leikvangmoen 8.000,- for redigering av Cavalieren, Espen Johansen 8.000,- for regnskapsføring, 
Annette Bakken 5.000,-  for gjennomgang og kontroll av alle registreringsmeldingene og Unni Myrset 
4.000,- for arbeid med hjemmesiden. 

Vi tar sikte på oppdretterseminar siste helgen i oktober. Det er bestemt at årets oppdretterseminar 
skal holdes i Trondheim, og temaet innen helse skal denne gangen være SM. Vi undersøker 
muligheten for å holde seminar på Scandic Hell, som ligger rett ved flyplassen.


