
Referat fra styremøte 10.01.18 

 

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Iren Rudshaug, Inger Pettersen, Tina Lindnes, Unni Olsen 

 

Fraværende: Anita Vestgård, Jorunn Øyen 

 

Sak 1: Kort om vårens oppgaver 

Vi gikk gjennom arbeidet som ligger foran oss fram til årsmøtet 2018.  

Årsmøtevedtakene: De fleste vedtakene har det pågått kontinuerlig jobbing med, og dette arbeidet 

fortsetter. Noen få saker må det tas tak i nå. 

Etikk og oppfølging av oppdrettere/Mentorordningen 

Vi starter med å lage forslag til veiledende kjøpekontrakter og forvertskontrakter. 

Undersøke priser på MR – skanning og forhandle frem rabatter. 

Facebook side for medlemmer: Dette har vært diskutert og vurdert. Konkludert med at vi har en side 
vi kan gi informasjon på.  

 

Sak 2: Fordeling av oppgaver som må fullføres basert på vedtakene fra årsmøtet 2017  

Vi fordelte de gjenstående oppgavene i sak 1 mellom styre- og varamedlemmer. 

 

Sak 3: Årsmøtet tid og sted og kunngjøring 

Annonse i Cavalieren nr. 1. Årsmøtet avholdes I forbindelse med kennelklubbens utstilling i 
østlandsområdet i juni. Stedet er enda ikke bestemt da kennelklubben ikke har opplyst om 

utstillingsted . 

Vi ønsker å sende ut årsmøte papirene på mail og det er derfor nødvendig at medlemmene har 
registrert mailadresser 

Vi må legge ut på hjemmesiden at alle medlemmer må registrere mailadresser.  

 

Sak 4: Oppdrettermøtet – opplegg og arbeidsfordeling 

Invitasjon til oppdretterne er sendt ut.  

Vi planla og diskuterte gjennomføringen. 

 

Sak 5: Vårens utstillinger – hva er status og hva må gjøres 

Caroline Gibson har sagt ja til dommeroppdrag.  Utstillingsplass på Nordsjø er booket. Det er ønskelig 
å lage til felles opplegg med grilling. 



Det er søkt om utstilling i forbindelse med NKK Stavanger.  

Hvordan opplegget med Dogs4All er i år må sjekkes opp i. 

 

Sak 6: Cavalieren - skifte av redaktør. 

Redaktøren har opplyst at hun trekker seg. 

Enighet om at det er viktig at bladet fortsetter. Det jobbes med å finne ny redaktør.  

 

Sak 7: 2018 – Jubileumsår for klubben. 

Saken utsettes. 

 


