
 

Referat fra styremøte 22.03.2018 

 

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Iren Rudshaug, Jorunn Øyen, Tina Lindnes og Unni Olsen 

Fraværende: Anita Vestgård og Inger Pettersen. 

Referent: Liv Anne Klubben 

 

SAK 1: Oppdrettermøte 

Det er påmeldt tilstrekkelig deltagere til at vi avholder møtet. 

Unni tar kontakt med hotellet og booker konferanserom. Vi starter møtet klokka 10.00 og det er 

ønskelig med lunsj ca. kl. 1200. 

SAK 2: Årsmøtesakene 

A: Forverts- og kjøpeavtaler.  

Iren og Inger har laget noen forslag. Aud skal se på dette og legge det inn i avtaler. Det er noen 

sentrale punkter vi mener bør være med. NKKs kjøpekontrakt er god og vil bli brukt som et 

utgangspunkt med noen få tilføyelser. NKKs forvertsavtale må vi vurdere nærmere. Tina sender NKKs 

maler til Aud. 

B: Mentorordningen: Unni setter opp forslag. 

C: SM – skanning priser. Det er i orden. 

SAK 3: Nye lover for klubben 

Det er kommet en ny lovmal fra NKK som skal implementeres i våre lover. Tina ser på dette. 

SAK 4: Regnskapet 

Aud orienterer om at det gjenstår å gå gjennom noen poster før regnskapet er helt ferdig. 

Det har vært ønskelig å gjøre regnskapet lettere forståelig for medlemmene. Liv Anne og Unni ser på 

muligheten for dette. 

SAK 5: utstillingene i mai 

Det meste er i orden. Det må sjekkes hvor mange rosetter vi har igjen.  

Det kommer opp at det er oppgitt flere utstillinger i Dog – Web samme helg som vi har 

Jubileumsutstillingen. I utgangspunkter er kun utstillinger som er i Nord- Norge der cavalierer kan 

delta den helgen. Tina tar dette opp med de andre klubbene.  

SAK 6: Medlemskap og pris for nye vervede medlemmer 

Vi er enige om at vi ønsker at Ellen Enger Muller skal avklare dette med NKK. Det var årsmøtet i 2015 

som vedtok denne ordningen. Liv Anne følger opp. 

 



SAK 7. Eventuelt 

Det ble spurt om det var kommet forslag på dommere til de to andre utstillingene vi skal ha i år. Det 

er kommet et forslag. Vi utsetter saken til neste møte. 

 

Neste styremøte: 17.04.18 

 

 


