
Referat fra styremøte på Olavsgaard den 8. -9. Juli 2017 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Iren Rudshaug og Tina Lindnes (bare dag 2) 
Anita Vestgård og Jorunn Øyen deltok på telefon deler av møtet. 

 

Referent: Iren Rudshaug 

1. Helseutfordringer: 
Aud Schønning og Liv Anne klubben deltok på møte med NKK den 28.06. Det som ble tatt opp der ble 
videre diskutert og vil bli drøftet.  Mediadekning og helseutfordringer ble også drøftet. Dette vil bli tatt opp 
videre i møtet med klubbens oppdrettere ved oppdrettermøtet den 12.08. 
 

2. Retningslinjer som har blitt til krav: 
Vi vil legge ut regler og retningslinjer i overensstemmelse med vedtaket fra årsmøtet i mai. Vi vil også ta inn 
noe om hvordan brudd på regler skal følges opp.  

3. RFA: 
Raseklubbenes felles allianse, vi har drøftet muligheten for å inngå samarbeid med disse, styret stiller seg 
positive til det, og vi tar kontakt med dem for nærmere avklaring. 

4. Årshjul/Årsplan: 
Styret har diskutert aktiviteter det kommende året og hva man skal forsøke å få til. Dette vil vi legge inn i et 
årshjul/årsplan som senere vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside. 

5. Oppdrettermøte: 
Styret har drøftet og funnet det best å få til et møte med oppdretterne om det videre arbeide med helse i 
rasen og har satt av 12.august til dette. Innbydelsen til dette ble skrevet,  og alt det praktiske rundt ble 
ordnet. Vi ser på mulighetene for å bruke web til de som ikke kan møte personlig. Vi vil i etterkant av dette 
møtet se hva slags erfaringer vi gjør oss rundt denne løsningen. 
 

6. Arbeidsfordeling i styret: 
Arbeidsoppgaver det kommende året ble fordelt innad i styret. Inger Pettersen tar over som ny kasserer. 
Eventuelle tilleggsoppgaver vil bli fordelt etterhvert. 

7. Mentorordning: 
Styret har drøftet mentorordningen, og denne vil det jobbes videre med i det kommende året. 

8. Facebook: 
Vi har sett på muligheter rundt det å kommunisere bedre og raskere med klubbens medlemmer og har 
derfor besluttet å opprette to nye Facebook sider som vil drives av styret i samråd med enkelte utenfor 
styret, som kan ta seg av den daglige driften. 

9. Dogs4all og hundeparaden 
Vi tar sikte på å ha stand i 2017 samt delta i hundeparaden. Styret vil jobbe med å få med seg frivillige til å 

hjelpe til med dette. 

10. Sak unntatt offentlighet: Forvert 
Styret har mottatt en henvendelse vedrørende forvertordninger i vår rase. Det er behov for retningslinjer for 
forverter. Styret vil utarbeide forslaget til slike retningslinjer i løpet av høsten.  

11. Sak unntatt offentlighet: Facebookinnlegg 
Styret har mottatt en henvendelse vedrørende facebookinnlegg og ordlyden i disse, og det er vist til 
klubbens lover i den forbindelse. Styret vil se nærmere på denne saken på neste møte. 

 


