
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 28.02.18 

 

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Tina Lindnes, Anita Vestgård, Inger Pettersen, Iren 

Rudshaug og Unni Olsen 

Fraværende: Jorunn Øyen 

Referent: Liv Anne Klubben 

 

SAK 1: Status medlemsregister 

Det er 190 medlemmer som ikke har betalt kontingent. NKK vil sende ut purring til disse.   

De vil likevel få det første nummeret av medlemsbladet. 

Vi skal sende ut årsmøtedokumentene på e-post og det er fremdeles mange medlemmer som ikke 

har oppgitt sin e-post adresse. Medlemsansvarlig tar ut liste over de som mangler e-postadresse, og 

vi tar en ringerunde for å få oppdatert medlemslistene våre med flest mulig e-postadresser.  

 

SAK 2: Årsmøtevedtakene. 

a) Forvertsavtaler/Kjøpeavtaler: Noen av styremedlemmene har utarbeidet forslag til 

veiledende maler som vi vil legge fram for årsmøtet. Styret vil se på dem på neste styremøte. 

b) Mentorordningen: Hvilke kriterier vi skal ha for at oppdrettere kan være mentorer må 

diskuteres og settes opp. Vi tenker gjennom forslag og drøfter dette på neste styremøte. 

c) SM – Skanning: Priser er innhentet. Unni skal lage en oversikt over disse. 

 

SAK 3: Oppdrettermøte 29.04.18 

Formålet med dette møtet er å invitere oppdretterne til et diskusjonsmøte angående RAS og 

endringer av avlsretningslinjer og krav. Diskusjon av andre årsmøtesaker er også aktuelt. Da dette er 

et rent diskusjonsmøte mener vi at det ikke egner seg for web–overføring og vi inviterer derfor ikke 

til det. 

Møtet starter kl 10.00 på søndag og vi beregner å avslutte ca. kl 15.00. 

De som kommer langveis fra har mulighet for overnatting på hotellet, og det vil da bli anledning til 

sosialt samvær på lørdag kveld for de som ønsker det. 

Liv Anne skriver invitasjonen. 

  



SAK 4: Jubileumsutstilling 

Det aller meste er i ferd med å komme på plass. Det mangler kontrakt fra den ene dommeren. Tina 

purrer på den. 

 

SAK 5: Dommere til utstilling i september og november 

Dommere er ikke klare til disse utstillingene. Vi må alle tenke gjennom om vi har noen forslag. 

Septemberutstillingen er prioritert sak til neste styremøte. 

 

SAK 6: Referat Nordic Cavalier Union 

Referatet er veldig forsinket, og vi har purret på det flere ganger. Det er nå klart og vil bli publisert en 

av de nærmeste dagene. Parallelt sendes referatet til NKK. 

 

SAK 7: Mail fra Unni Myrset vedrørende hjemmesideabonnement 

Aud betaler dette av klubbens konto. 

 

SAK 8: Eventuelt 

Anita Vestgård opplyser om at hun allerede får en del henvendelser angående DOG4ALL. Vi er enige 

om at hun sender disse til Marthe Bøhmer som har tatt på seg ansvaret for arrangementet i år. 

 

Neste styremøte: 20.03.18 kl. 20.00 

 

 

 


