
   
  Referat fra styremøte i 

Norsk Cavalierklubb  
på Olavsgård Hotell 

 
 02.12.2016  

Kl 17:00– 20:10 
og 

03.12.2016 
Kl 09:00 – 16:00 

 
 
Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Janne Larssen, Anita Vestgård, Janicke Sundal, 
Jorunn Øyen og Unni Myrset. Fravær: Iren Rudshaug. 

Agenda: 

 
Dag 1 

Sak 1: Historikk 

Aud fortalte litt om historikken til klubben fra starten i 1998. 

 

Sak 2: Hvordan få styret til å fungere godt i dag? 

Det har vært vanskelig å snakke så mange sammen på telefon så vi ble enige om å prøve 

Skype. Vi tar et testmøte før neste styremøte.  

Hvis det ikke fungerer godt tar en runde på hva som finnes av alternativ tlf møtearrangør. 

 

Sak 3: Møtehyppighet og møteform 

Saker kan deles opp, noen pr telefonmøte og noen på mail. Saker på mail må nummereres 
og sendes en sak pr mail så det blir oversiktlig. 

Vi satser på tre fysiske møter: desember, mars(oppdretterseminaret) og i mai. 

1 tlf møte i mnd (Skype) 

Saker sendes på mail 1 uke før styremøtet – alle svarer til alle! 

 

Sak 4: Komiteer og utvalg – hvor stort skal vi drive, og hvordan? 

Det finnes mange lokale grupper -skal vi legge info på hjemmesida? Vi kan informere om at 

det ikke nødvendigvis er i regi av klubben, men til informasjon for medlemmene. Vi ble enige 

om å samle informasjon om de gruppene som er i arbeid, Buskerud, Rogaland, Hordaland 

og gruppe Nord. 

 



Side 2 av 3 

 

Utstillingskomitè: Det opprettes en utstillingskomite som består av Kari, Janicke og Jorunn. I 
tillegg ønsker vi om mulig å få med en til to personer som ikke sitter i styret. Forslaget er å 
skrive til medlemmer og spørre om de vil hjelpe til med utstillingen(e). 
 
Det er et spørsmål om det skal opprettes andre komiteer nå. Dette tar vi opp på oppdretter-

seminaret i mars. 

 

Dag 2 

Sak 5: Erfaringer fra utstillingen(e) i år 
NCK har hatt egne utstillinger i Drammen, Rogaland, Lillestrøm. 
 
Klubben kan arrangere flere lokale utstillinger, men i så fall må det finnes ildsjeler der som 
må gjøre en jobb da det blir vanskelig for styret å ta fullt ansvar for utstillinger langt fra der 
man bor.  
 
For 2018 sier vi ja til alle utstillinger unntatt de helgene vi har selv.  
 
Vi vil sende mail til NKK om ønske for dommere i årene framover.  
 
 
Sak 6: Utstillinger i 2017 
Vi vil gå for rasedommere da vi har mange all-around-dommere på andres utstillinger. 
Vi kan eventuelt bruke en svensk dommer på Lillestrøm for å gi litt variasjon.  

 I mai vil vi prøve Norsjø Feriesenter på Gvarv i Telemark.  

 Vi satser på Jessheim igjen 21.11.2017.  
 
 
 
Sak 7: Oppdretterseminar, opplegg 
 
Kari og Janne skal jobbe med det opplegget som er, og Aud fyller ut. 
 
Unni og Kari lager til innbydelsen med priser og påmeldingsfrist før vi legg det på 
hjemmesiden. 
 
Vi vil skrive spesifikt til de som vi ikke kjenner godt på oppdretterlista og invitere dem 

spesielt. De som er kjente, men som vi ikke har sett på en stund vil også få en spesiell 

invitasjon fra klubben da det både er viktig å oppdatere seg og viktig for klubben å ha dem 

med. 

 
 
Sak 8: Styrets innspill til kommende diskusjoner på oppdretterseminaret: 

a. Oppdretterliste – og ordninger 

b. Helsen i rasen – veien videre 

c. Mentorordningen 

 

 

Sak 9: Oppdretterkurset 

 

Vi vurderer å gjennomføre et oppdretterkurs tilsvarende de som ble holdt tidligere.  Det er 

mest med mindre grupper på kurset.   



Side 3 av 3 

 

Max antall påmeldte ca 20.  

 

Janne, Kari, Unni og Aud jobber med oppdretterkurs/seminar-innhold. 

Iren er god på stamtavlearbeid og vil bli spurt om hun vil bidra med det. 

Invitasjonstekst: Unni legger dette på hjemmesiden . 

 

 

Sak 10: Hjemmesiden 

Sykdommer: Det skal skrives noe om EF og om gentestene.  

Det gjøres også noen andre redaksjonelle endringer på hjemmesidne.  

 

 

Sak 11: Årsmøtet 2017, når og hvor 

Sammen med dobbeltutstillingen 27.-28.mai. 

 

 

Sak 12: Oppdretterseminar høsten 2017? 

Vi arbeider med å få forelesere som enten er fra NKK eller er veterinær. Vi satser på 

interessante forelesere som appellerer til de fleste oppdrettere.  

 

 

Sak 13: Vårens møter og styremøter 

Tirsdager er beste dag for alle. 

Tlf møte17.jan 

Tlf møte14.februar 

Styremøtesamling 24.mars 

Oppdretterseminar 25.-26.mars 

Tlf møte 18.april 

Styremøtesamling 5.mai 

Oppdretterkurs 6. og 7.mai dersom vi får nok påmeldte. Max 20 påmeldte 

Dobbeltutstilling 27.-28.mai 

 

 

Sak 14: Eventuelt: 

a) Møtereferenter -Unni ble valgt til sekretær og Kari hjelper til ved behov.  

b) Helseundersøkelsen er avsluttet. Vi følger opp for å få fram resultatene.  

c) Kontosystemet. Aud og Janicke går gjennom og rydder opp i klubbens konti 

d) Valpepris. Anbefalt valpepris settes til kr 15000 fra 01.01.2017 

e) Valpeformidling, det blir lite hensiktsmessig å innføre dette nå, fordi: 

- Valper hos klubbens oppdrettere er ofte forhåndsbestilt 

f) NCK må få sitt eget telefonnummer som registreres i Brønnøysundregisteret. Da 

kan vi også ta imot VIPPS. Aud prøver å finne en enkel rimelig telefon. 

 

 

 

 

Referent 

Unni Myrset 

 


