
REFERAT FRA STYREMØTE 12.10.17 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv A. Klubben, Anita Vestgård, Inger Pettersen, Tina Lindnes, Unni Olsen og 

Jorunn Øyen 

Fraværende: Iren Rudshaug 

Referent: Liv A.Klubben 

 

SAK 1:  

Referat fra møte med The Kennel Club i England. 

 Referatet skal oversettes til norsk av Norsk Kennel Klubb. Det er ikke mottatt enda. Leder har sendt 

purring til NKK. 

 

SAK 2: 

 NKK representantskapsmøte og møte i Rasealliansen. 

Rasealliansen avholder møte fredag før Representantsakpsmøte. 

Aud Schønning og Tina Lindnes deltar på begge møtene for Norsk Cavalierklubb. 

 

SAK 3: 

Spesialutstilling i November: 

Tina Lindnes orienterte styret om status. 

Det er kommet spørsmål fra Newfoundlandsklubben om de kan få dele hallen med oss. Vi 

tilbakemelder at det er greit om vi deler på utgiftene og de rydder og vasker etter seg , slik at det er 

OK for vår utstilling dagen etter. 

Vi er enige om å etterlyse hjelpere og noen som kan bake kaker til utstillingen på gruppene på 

Facebook. 

 

 

 

 



SAK 4: 

Status stand Dogs4All og raseparade: 

Anita orienterte om status for dette. 

Det viser seg å være et omfattende arrangement som krever mye.  DOGS4ALL i år starter på fredag. 

Raseparaden går kl 1300 både på lørdag og søndag. Dette medfører at det er stor sjanse for at vår 

rasebedømmelse ikke er ferdig når paraden går. På søndag har vi en spesial som medfører at de 

fleste av oss er opptatt med vårt eget arrangement. 

Det har vært lite interesse for å hjelpe til på arrangementene. Det er usikkert om raseparaden kan 

gjennomføres dersom flere hjelper ikke melder seg. Vi trenger ganske mange til å stå på stands også 

da det skal være hele dagen 3 dager og det ikke kan forventes at de samme personene har anledning 

til å stå der alle de tre dagene. 

 

SAK 5: 

Mail fra redaksjonen angående bruk av bilder i Cavalierbladet  som er publisert i konkurranse på 

Facebook siden Cavalier King Charles Spaniel. 

Redaksjonen ønsker å få tillatelse til å bruke disse bildene fra Facebooksiden i Cavalierbladet. 

Vi ble enige om å innhente flere opplysninger fra redaksjonen. Saken tas opp på neste møte. 

SAK 6: 

Henvendelse angående PSOM.  

Det er kommet en henvendelse fra medlem om vi burde hatt en tekst om dette på hjemmesiden. 

Styret er helt enig i dette og i forbindelse med revidering av RAS vil tekstene angående helse på 

hjemmesiden bli revidert. Da vil vi også ta med fakta og vurderinger vedrørende PSOM.  

 

SAK 7:  

Eventuelt: Spørsmål fra medlemsansvarlig. 

Skal det sendes ut Cavalierblad til de medlemmer som oppgir at de ikke har fått det? 

 Styret ser det som særlig viktig at alle medlemmer får medlemsbladet. Det er enighet om at de som 

henvender seg til klubben vedrørende dette skal ha tilsendt Cavalierbladet. 

 

 


