
Referat fra styresamling på Olavsgaard 26-27/10-18 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Tina Lindnes, Tove Fernås, Susanne 

Adelsten og Christel Hagen. 

Fraværende: Unni L. Olsen  

Referent: Christel Hagen 

 

Sak 16/18: Arbeidsform og referater-styremøtene 

Mange av styrets saker behandles på chat i tillegg til telefonmøter. Det er viktig at disse vedtakene 

også blir tatt med i referatene. Det er også viktig at alle bekrefter at de har lest sakene som kommer 

opp på chat og kommer med innspill, også om det er noe de må tenke litt over før de svarer.  

Sak 17/18: Arbeidsfordeling i styret 

Det ble snakket litt rundt arbeidsfordelingen i styret. Aud og Liv Anne har hatt mye arbeid rundt helse 

og avlsråd, så resten av styret må bidra på andre måter. 

Sak 18/18: Utstillinger-status 

*Utstillingen i november: Lokaler, dommere, ringsekretær og alt er på plass. Tove Fernås sender inn 

liste til RC med antall påmeldte med tanke på forpremier og gavekort.  

* Utstillingen i mai: Utstillingssted er fortsatt litt usikkert. Om vi skal ha utstilling på Norsjø Ferieland 

er avhengig av om vi får ordnet transport for dommerne. Dommer på lørdag og ringsekretær begge 

dager er i orden, vi mangler foreløpig dommer på søndag. 

Sak 19/18: Oppdretterkurs våren 2019 

Er det interesse for et oppdretterkurs våren-19? Eventuelt et for viderekomne? Om det blir et stort 

nok antall interesserte legger vi opp til et oppdretterkurs 30-31 mars 2019 med bindende påmelding 

innen 1.februar 2019. Kurset vil avholdes på Olavsgaard eller ved Gardermoen, og er beregnet på 

oppdrettere som har hatt minst ett kull, eller som venter valper i nær fremtid. (Kurset er senere blitt 

utsatt til høsten 2019). 

Sak 20/18: Stand på Dogs4All 

Om vi skal få til en stand på Dogs4All trenger vi flere til å stå vakt. Det deles i tre skift hver dag, og vi 

trenger to stykker til hvert skift, 6 stykker fredag, lørdag og søndag. Marthe har etterlyst frivillige på 

Facebook, men foreløpig med liten respons. 

Sak 21/18: Raseparade DogAll 

Skal vi kun delta på raseparaden søndag siden vi har vår egen utstilling på lørdag? Vi trenger fire 

rasetypiske hunder, en i hver fargevariant. Tove Fernås stiller med sin B/T, vi mangler resten.  

Sak 22/18: Hjemmesiden 

Unni L.Olsen, Unni Myrset og Tina Lindnes tar en samtale rundt omstrukturering av hjemmesiden 

med nytt oppsett og nye bilder. 

 



Sak 23/18: Spørsmål om delt godtgjørelse 

Det har blitt besluttet at godtgjørelser skal utbetales en gang pr.styreår.  

 

 

 

 

 


