
 

Referat fra styremøte 30.01.2018 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Anita Vestgård, Inger Pettersen, Iren Rudshaug, Unni 

Olsen, Tina Lindnes og Jorunn Øyen. 

Referent: Liv Anne Klubben 

 

SAK 1: Utstillinger 2019 

Det er frist for å svare på hvilke utstillinger Cavalieren skal delta på i 2019 innen utgangen av januar. 

Det er enighet om at vi deltar på alle utstillinger i 2019 unntatt de som skal avholdes samme helger 

som vi har våre egne utstillinger. 

Vi avholder selv 4 utstillinger i 2019. 

Det er dobbeltutstilling 25/26 mai. 

Utstilling i forbindelse med DOGS4ALL i Lillestrøm 

Og den som et lagt til samme helg som NKK Stavanger. 

 

SAK 2: Utstilling 2018 

Dobbeltutstilling Norsjø: 

Begge dommerne har bekreftet at de kommer, og avtale er sendt. Ringsekretær er ordnet. Vi satser 

på å avholde Grillparty lørdag kveld. 

Forprodusent kontaktes med spørsmål om forpremier. 

Det jobbes kontinuerlig med arrangementet, og oppgavene fordeles fortløpende. 

 

SAK 3: Oppdrettermøte 

Vi er enige om å prøve å arrangere et oppdrettermøte på nytt. Det var lite interesse for det i februar, 

og det måtte derfor avlyses. Vi mener at det er viktig at oppdretterne møtes nå i vår. Vi har som mål 

å legge frem forslag til nye retningslinjer/krav på møtet, og ønsker innspill og diskusjon med våre 

oppdrettere om disse. 

Vi konkluderer med at det må avholdes helga 28-29 april selv om det arrangeres utstillinger samme 

helg. 

 

SAK 4: Status for årsmøtesaker 

SM – Skanning, priser: Vi har fått svar fra veterinær Lande. Ikke svar fra Jeløya.  



Det er ingen andre som skanner for avl i Norge. De andre er eventuelt de som skanner dyr med 

symptomer og det er en helt annen pris. Vi purrer på Jeløya. 

Etikk i forhold til oppdrettere: Det arbeides med utkast til veiledende kjøpsavtaler og 

forvertsavtaler. 

Mentorordningen: Oppdrettere tilbakemelder at det er vanskelig å få mentor. Et forslag er å sette 

opp en liste over mentorer. Kriterier for mentorer må settes opp. Det foreligger en avtale som skal 

fylles ut når man inngår en mentoravtale. 

 

SAK 5: Spørsmål fra redaksjonen vedrørende bildebruk i bladet 

Styret er enige om at dersom man skal bruke fotos fra Facebooksiden for Cavaliereiere, så fører det 

til at det blir en blanding av denne Facebooksiden og NCK. Det er ikke en Facebookside i regi av NCk. 

Den er privat opprettet. 

Redaksjonen bør heller etterlyse fotos på vår egen Facebook side. På denne måten er det også større 

sjanse for at vi får fotos i bladet som ikke har vært publisert via Facebook før. 

 

SAK 6: Jubileumsåret 2018 

Dobbeltutstillingen i Norsjø blir en Jubileumsutstilling og vi tar sikte på et Jubileumsgrillparty der. 

Vi spør medlemmene om forslag til andre arrangement. 

 

SAK 7: Eventuelt 

Henvendelse fra NKK om vi vil bidra til årsrapporten deres. Vi utsetter saken til neste styremøte. 

Nordisk møte: Styret ble orientert om møtet. Vi har ikke mottatt noe felles referat ennå. 

 


