
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 04.01.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås, Judit Beate Stenehjem 

og Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Janne Larssen 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

1. Utstillinger (klubbens)/svar til Unni O. 

Utstilling i Norsjø som var planlagt 28.-29.05.22 måtte utgå pga NKK-utstilling i 

Trondheim samme helg. Utstilling i Rogaland 27.-28.08.22 er i orden og det er sendt mail 

til utstillingsansvarlig Unni Olsen.  I tillegg jobbes det med utstilling på Østlandet. 

 

2. Utstillinger (søknader) 

Det kommer stadig meldinger om utstillinger som godkjennes fortløpende.  

 

3.  Eventuelt 

 

• Velkommen til ny oppdretter på oppdretterlista vår: Englestuen! 

• Årsmøte digitalt.  Dato settes til 16.03.22 kl 19.00. 

• Helseundersøkelse for cavalier blir tema på neste møte.  

• Vi venter fortsatt på domsavsigelse i rettsaken som egentlig skulle komme før jul. Det 

forventes at den kommer i slutten av januar. 

• Oppdretterkurs : vi vurderer om vi skal ta det på web også neste gang, eller «live». 

 
Neste møte : 11.01.22 kl 20.00  



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 11.01.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås, Judit Beate Stenehjem 

og Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Janne Larssen 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 
 
1. Det diskuteres gjentatte regelbrudd av et klubbmedlem. Vi er i kontakt med NKK for råd om 

saken.  

 

2. Det har blitt etterlyst et dokument fra klubben (verving) som valpekjøpere kan få når de 

henter valpen. Dette skal vi få laget, og legge ut på hjemmesiden.  Unni ordner dette.  

 

3. Det har kommet en del medlemsblader i retur. Medlemmer det gjelder blir tilbudt bladet på 

mail.  

 

4. Helseundersøkelse.  Vi setter i gang forarbeidet med denne.  

 

5. Vi planlegger Oppdretterseminar 02. og 03. april på Olavsgård Hotell.  

 

6. Vi satser på Oppdretterkurs 07. og 08. mai på Olavsgård Hotell.  

 

Neste møte:  17.01.22 kl 20.00 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 17.01.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås , Janne Larssen og 

Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Judit Beate Stenehjem 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 
 
1. Diskuterer reaksjonsmåter på regelbrudd. Ringer NKK i morgen for å få veiledning. 

2. Planlegger oppdretterseminaret. Flere foredragsholdere er på plass. Unni tar ansvaret for 

seminaret. 

3. Helseundersøkelse. Arbeidet er i gang med denne.  

4. Oppdretterkurset. Vi planlegger dette. 

5. Årsmøtet blir onsdag 16. mars kl 19.00, digitalt. Vi klargjør saker som styret ønsker å ta opp. 

Forslag fra medlemmene må være sendt pr post eller mail 5 uker før møtedato, altså 9. 

februar 2022 til styrets leder Kari Skarpsno. 

6. Hjerteresultater skal inn i Dogweb. Vi diskuterer videre. 

 

 

Neste møte:  24.01.22 kl 20.00 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 24.01.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås, Janne Larssen 

og Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Judit Beate Stenehjem 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

1. Sak om brudd på cavalierklubbens regler 

 

Saken er sendt til NKK for rådgivning 

 

2. Rettsaken 

Vi har fått beskjed om at dom vil foreligge 31.01.22. 

3. Oppdretterkurs 

Jobber med foredragsholdere og tema til kurset som planlegges 7.-8. mai i år. 

4. Årsmøtet 

Regnskapet er klart. Budsjett må lages- Kari gjør dette. Årsberetning må lages, EJL gjør dette.   

5. Helseundersøkelse. 

Vedrørende denne helseundersøkelsen har vi vært i kontakt med Frode Lingås. Etter hans 

anbefaling venter vi med den til neste år. Vi oppfordrer alle cavaliereiere til å legge 



hjerteundersøkelser fra godkjente veterinærer, samt andre helseundersøkelser -inn i 

Dogweb, ikke bare avlshunder men alle cavalierer.  

 

Neste møte: 31.01.2022 kl 20.00 på teams. 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 08.02.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås, Janne Larssen 

og Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Judit Beate Stenehjem 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

• Vi diskuterer det å utrede et utkrysningsprosjekt, dette vil være i samarbeid med NKK. 

• Det nærmer seg oppdretterseminar. Det kommer snart mer informasjon om dette. Det blir 

ikke webinar, dette pga vi trenger å møtes fysisk da en viktig del av det å delta på seminar er 

å knytte kontakter og diskutere utenfor selve foredragene. Pga Covid er det lenge siden vi 

har fått møttes og det er viktig at flest mulig samles denne gangen. Foredragene blir ikke 

streamet da vi satser på en del toveis-kommunikasjon og det lar seg dårlig gjøre om ikke alle 

sitter i salen, både av respekt for dem som drar langt for å møtes og for dem som ellers ikke 

snakker så lett i plenum. Dette er nedfelt i et årsmøtevedtak fra 27.mai 2017, punkt 2.2. 

• Ny organisasjonsstruktur i NKK. Vi skal stille med en representant til en rettsakkomite. 

• Vi diskuterer videre det å opprette en helsekomite. 

• Vi hadde et møte med oppdrettere på fredag med informasjon om ankesaken og satser på å 

ha ett til om kort tid. 

 

 

Neste møte: Avtales i løpet av uka 

 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 14.02.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Janne Larssen, Judit Beate Stenehjem 

og Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Tove Fernås 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

• Snakker om situasjonen. Mange medlemmer etterlyser mer informasjon, det har vi ikke nå. 

Styret vil innkalle oppdretterne til teamsmøte når vi har ny informasjon. 

• Vi har bestilt en helseundersøkelse med fokus på det vi ble dømt for i rettsaken. Denne vil da 

bli mindre omfattende enn den vi hadde i 2017, med håp om at mange vil svare på den. 

• Det er pr d.d. ikke mulig å hente ut hjertestatistikk i Dogweb. Vi har sendt forespørsel til NKK 

om å ordne dette. 

• Vi lager en dropbox for cavalierdata med tanke på rettsaken. 

• Styret ønsker en rettsakskomite som samler inn dokumentasjon. Espen får ansvar for denne. 

• Det blir snart sendt ut invitasjon til oppdretterseminar. Unni ordner dette. 

 

 

 

 

Neste møte: mandag 21.02.2022 

 



 
 

Referat fra styremøte 18.02.2022 
 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Tove Fernås, Janne Larssen, Judit Beate Stenehjem og 

Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Espen Sjøseth Stuart  

Referent: Unni Myrset 

 

• NKK og de saksøkte har hatt møte og det ble informert om at vår nye advokat er Anette Fjeld 

fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. 

• Det vil bli diskusjonsmøte med oppdrettere mandags kveld kl 20. 

• Oppdretterseminaret er snart på plass. 

• Vi diskuterer for å svare på diverse mailer som har kommet inn til styret. 

 

 

Neste møte: søndag 20.02.2022 

 

 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 20.02.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Janne Larssen, Judit Beate Stenehjem, 

Tove Fernås og Elisabeth J Levinsen 

 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

• Snakker om møtet med oppdretterne i morgen.  Mange påmeldte. 

• Espen skal sette sammen rettsakskomite. 

• Noen ønsker ny klubblogo. Vi ber de sende inn forslag på ny logo til årsmøtet. 

• Ny RASkomite- vi diskuterer fordi dokumentet trenger å oppdateres. Tas opp på møtet i 

morgen. 

Neste møte: mandag 21.02.2022 med oppdretterne på Teams kl 20.00 

 



 
 

 

Referat fra styremøte 28.02.2022 
 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Tove Fernås, Janne Larssen, Judit Beate Stenehjem og 

Elisabeth J Levinsen og Espen Sjøseth Stuart  

Referent: Unni Myrset 

 

 

• Vi har jobber med tilbakemeldinger på F.Lingås sin helseundersøkelse for cavalier. 

• Vi diskuterer videre årsmøtesaker 

• Innbydelse til oppdretterseminar er straks klar og vi håper å få den med i bladet som straks 

skal være klart. 

• Det jobbes med å få i gang rettsakskomitéen og flere har blitt spurt om de vil være med. Vi 

håper på å få til et møte med styret en av de neste dagene. 

• Kari og Espen deltar på møte med NKK, klubber med advokater om vurdering av videre avl 

og retningslinjer i klubber. 

 

 

Neste styremøter: 

Tirsdag 01.03.2022 kl 20:00 der sak er unntatt offentligheten, derav ingen referat fra det. 

Mandag 07.03.2022 kl 20:00 

 

 

 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 07.03.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Janne Larssen, Tove Fernås og 

Elisabeth J Levinsen 

Ikke tilstede: Judit Beate Stenehjem 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

1. Diskuterer sak unntatt offentligheten. 

2. Helseundersøkelsen. Denne er snart klar, vi går gjennom noen flere punkt vi vil ha 

med. 

3. Det har vært et møte med cavalierklubben, bulldogklubben og NKK angående videre 

avlsarbeid.  Diskuterte hva som blir gjort og kan bli gjort. 

4. En rettsakskomite er opprettet, Espen er med i denne. 

5. En helsekomite må også opprettes. Elisabeth gjør dette. 

6. Årsmøtet 20.april.  Vi diskuterer innkomne saker.   

7. Oppdretterkurs. Litt diskusjon. 

8. Oppdretterseminaret 2.-3.mars. Vi skal samle styret og ha styremøte før selve 

seminaret på Olavsgård hotell. 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 14.03.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Janne Larssen, Tove Fernås, Judit 

Beate Stenehjem og Elisabeth J Levinsen 

 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

1. 25 påmeldte til oppdretterseminar, inkl styret. 

2. Utstillingen i Rogaland 27. og 28. august: det blir lite cert ene dagen, stort cert den 

andre dagen. Det står feil på listen, dette skal ordnes opp i. 

3. Skal vi investere i en skaphenger til bruk for utstillingsutstyr? 

4. Rettsakskomiteen blir snart innkalt til møte på Teams. 

5. Det vil bli møter med NKK med jevne mellomrom ang rettsak. 

6. Vi vil ha et møte med oppdrettere snart. Dette vil også bli på Teams.  

7. Helsekomiteen er snart klar.  

8. Vi undersøker priser på scanning 

9. 16.03.22 er fristen for å komme med saker til årsmøtet. 

 

 

Neste møte: mandag 21.03.22 



 

 

Styremøte 20.03.22 

Før møtet med NKK 21.03.22 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås, Judith B. 

Stenehjem og Elisabeth J Levinsen 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

Vi diskuterer: Hva er gjort ang sm og cm i klubbens regi og samler info 
 

 



 
 

Referat fra styremøte 21.03.2022 
 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, ,Tove Fernås, Janne Larssen, Judith Stenehjem og Elisabeth 

J Levinsen 

Referent: Unni Myrset 

 

Diskusjoner om instrukser til hver av komiteene 

Navn er nesten klare. 

 

Vi hadde møte med komiteene senere på kvelden. 

 

 

Neste møte: mandag 28.03.2022 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 28.03.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset,Tove Fernås og Elisabeth J Levinsen 

Espen Sjøseth Stuart, , Janne Larssen, Judit Beate Stenehjem, 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

Jobber med årsmøtepapirer. 

Torill Undheim blir med på deler av møtet for å diskutere rettsakskomiteen. 



 
 

Referat fra styremøtesamling 01.04.2022 og 

Referat fra styremøtesamling 02.04.2022 
 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, ,Tove Fernås, Janne Larssen, Judit Beate Stenehjem og 

Elisabeth J Levinsen 

Referent: Unni Myrset 

 

• Oppdretterseminaret er klart til i morgen. 

 

• Styrevedtak: Helseundersøkelsen skal ikke vente men settes i verk så fort som mulig. Vi 

hadde dialog med Frode Lingås ang pris, tid og spørsmålene. Spørsmålene er viktige for å ha 

et godt sammenligningsgrunnlag med andre raser og forrige undersøkelse. Det skal ikke 

være eller oppfattes som bestillingsverk men vise helheten. 

 

• Det er forfattet instrukser for Rettsak og helsekomite der det kommer klart frem at styret gir 

føringer og tar endelige beslutninger for det som kommer av forslag fra komiteene. 

 

 

Neste møte: mandag 04.04.2022 kl 20:00 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 04.04.2022 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Janne Larssen, Tove Fernås og 

Elisabeth J Levinsen 

Ikke til stede: Judit Beate Stenehjem 

Referent: Elisabeth J Levinsen 

 

• Utbetaling til oppdrettere skjer så fort vi får alle bankkontonummer. Deltagere på seminar 

blir sponset av klubben med kr 250 for hver dag de deltok- de må sende sitt kontonummer. 

• Mail ang stemming på årsmøtet- spørsmål om man kan stemme på årsmøtet, eller om man 

må forhåndsstemme. Man kan velge. Forhåndsstemme legges i anonym konvolutt, denne 

legges oppi en annen konvolutt med påført medlemsnummer og navn og sendes Kari 

Skarpsno. Spørsmål om hvem som teller stemmer: tellekorps velges på årsmøtet. 

Forhåndsstemmer telles av Kari Skarpsno i videomøte med tellekorpset. De som ikke har 

forhåndsstemt får en link på møtet (google forms som er anbefalt digitale styremøter av 

NKK), der man stemmer elektronisk og anonymt. Legger ut veiledning til forhåndsstemming 

på hjemmesiden. 

• Planlegger oppdretterkurs, invitasjon må ut snart. Unni og Elisabeth tar seg av dette.  

• Møte med oppdretterne på teams på torsdag. 

• Oppsummerer seminaret som har vært. Veldig hyggelig seminar med god stemning, udelt 
positive tilbakemeldinger!  

• Utstillingsutstyr er på vei til Rogaland.  

 



 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 26.04.2022 

 

Tilstede: Bjørnar Lien, Trude Bratseth, Tove Fernås, Ann Kristin Olaussen, Elisabeth J Levinsen. 

Ikke tilstede: Per Helge Bjerkeng 

 

1) Velkommen. Bjørnar Lien ønsker velkommen til første styremøte i nytt styre.  

 

2) Konstituering av styre.  

 Leder: Bjørnar Lien, valgt på årsmøtet 

Nestleder Espen Sjøseth Stuart, valgt på årsmøtet- har trukket seg dagen etter årsmøtet 

Styremedlem Trude Bratseth 

Styremedlem Elisabeth Levinsen 

Styremedlem Tove Fernås 

 

Varamedlem Ann Kristin Olaussen rykker opp til styremedlem siden Espen Sjøset Stuart har 

trukket seg.  Det er således kun styremedlemmer og leder til stede på første møte. Vara er ikke 

invitert. I følge NKKs regelverk §4-2 Vedtak og representasjon Ved nestleders varige forfall 

avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- 

og blant de resterende styremedlemmer. Styret blir enig om å velge blant styremedlemmene. 

 

Styret ble slik: 

Leder Bjørnar Lien 

Nestleder: Ann Kristin Olaussen blir valgt med 3 mot 2 stemmer 

Kasserer: Trude Bratseth  

Sekretær: Elisabeth J Levinsen  

Styremedlem: Tove Fernås.   

Varamedlem: Per Helge Bjerkeng. 

 

 

 

Vi får i ettertid høre at Lien har vært i kontakt med NKk sin advokat, og at denne mener at 

opprinnelig varamedlem ikke kan rykke opp til nestleder. Styret må dermed konstitueres på nytt. 



3) Oppnevning av komiteer.   

Rettsakskomite: Forblir som den er.  

Helsekomite: Forblir som den er.  

Redaksjonskomite: Elin Nahanni Leikvangmoen har sagt ja til å fortsette. Vi forhører oss om vi 

trenger flere medlemmer her.   

Utstillingskomite: Tove Fernås og Ann Kristin Olaussen. AKO spør folk i nord om de evt vil arrangere 

utstilling nordpå. Vi trenger flere medlemmer sørpå. (sjekke pris på liten skaphenger til 

utstillingsutstyr) Bjørnar gjør dette.  

Avlsråd: må tas på neste møte. 

4) Webmaster. Vi trenger en webmaster. Må tas på neste møte, rakk det ikke på dette møtet. 

 

5) Helseundersøkelsen. Den er foreløpig satt på vent. Enighet om at den skal ut igjen i revidert 

utgave. Enstemmig vedtatt.  Fordel å få med seg oppdrettere, BL skal ta det opp på møte med 

oppdretterne 27.04.22. Forslag om å ha med chipnummer som krav for å komme videre, da dette 

vil sikre at det ikke vil kunne bli lagt inn fiktive hunder.  

 

 

6) Rettsaken.  Det har vært et møte med rettsakskomiteen, advokatene og Bjørnar Lien 22.04.22, 

styret skal få referat. Det blir et nytt møte 27.04.22, der stiller Bjørnar Lien og Trude Bratseth. 

Referat sendes styret etterpå. 

 

7) Eventuelt.    

a) Trude Bratseth ønsker å komme i gang med utkrysningsprosjekt, og har allerede samlet mye 

dokumentasjon om temaet. Ta kontakt med andre lands cavalierklubber og andre som har 

utkrysningsprosjekter. Enighet om å fortsette med dette, som vi er forpliktet til i følge punkt 

7.4 i protokoll fra Årsmøtet. Dette blir vedtatt. Vi oppfatter det som at alle er enige, leder sier 

i etterkant han ikke kan støtte dette da det er en årsmøtesak. 

b) Oppdatering av hjemmeside, spesielt de endringer som ble gjort på årsmøtet, for eksempel 

avlsretningslinjer og valpepris. Vi må ta dette videre på neste møte. 

c) Oppdretterkurs. Det blir oppdretterkurs 7.-8. mai. Enighet om at klubben fortsetter praksis 

som har vært i alle år, styremedlemmer som hjelper til å avholde kurs og seminarer får 

dekket reise og opphold.  Vedtatt.  

d) Bjørnar Lien vil ha med rettsakskomiteen på neste møte. Han må i dette møtet være på to 

møter samtidig, da vi ikke blir ferdig før han har avtalt neste møte. 

e) (Det kommer mailer fra medlemmer om ulike ting. Sjekke at styremailer er oppe og går 

og svare på henvendelser. Tema neste møte. Dette ble skrevet på messenger i etterkant, 

rakk ikke på selve teamsmøtet.) 



 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 09.05.2022 

Tilstede: Bjørnar Lien, Trude Bratseth, Ann Kristin Olaussen, Per Helge Bjerkeng, Elisabeth J 

Levinsen 

SAKSLISTE 

1. Referat fra styremøte 26.04.22. Godkjent. Enstemmig vedtatt. 

2. Referat fra møte med tillitsvalgte 03.05.22. Godkjent. Enstemmig vedtatt. 

3. Mail fra valgkomiteen. Enig i at den legges ut. Enstemmig vedtatt. 

4. Mail fra medlemmer. Dette må leder svare på. Her ble vi ikke enig, diskuteres videre på neste 

møte. 

5. Forslag til ny webmaster, Rune Lima. Enstemmig vedtatt. Også enighet om at Unni Myrset 

hjelper oss i overgangsfasen til han har overtatt tilgang og har fått opplæring av Unni Myrset. 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

Neste møte torsdag 19.05.22, kl 20.00, leder sender innkalling 

 

Etter møtet kom det ny informasjon fra NKK som gjør at vi avventer å legge ut referat fra møte 

03.05.22 og mailen fra valgkomiteen. 

 



 
Norsk Cavalierklubb
Styremøte – interimstyret 31.05.2022
 
Til stede: Leder Bjørnar Lien, Iren Rudshaug, Line Nordby,
Per Helge Bjerkeng , Elisabeth E Johansen
Interimstyret presenterte seg
Referent: Elisabeth
 
Sak 1: Konstituering av nytt styre – interimstyre

Leder: Sitter fra før – Bjørnar Lien
Nest leder: Iren Rudshaug
Kasserer: Per Helge Bjerkeng
Sekretær: Elisabeth E Johansen
Styremedlem: Line Nordby
Vår regnskapsfører er som før Bente Bakken

 
Sak 2: Utstillingsleder: Bjørnar. Resten av styret bidrar
med oppgaver på utstillingen
Sak 3: Innkjøp av utstyrshenger. Det er usikkert om det er

et vedtak på om vi kan gå til innkjøp av en henger. Dette
blir undersøkt nærmere. Lagring av utstyr er en
nødvendighet. Det jobbes med å få til en ordning.

Sak 4: Avlsrådet: Det jobbes med å få folk til oppgaven.
Sak 5: Det blir mest sannsynlig møte med NKK og

rettsakskomiteen i uke 25. Bjørnar spør Nina i NKK om
styret kan delta på dette møte.

Sak 6: Line godkjenner utstillinger. Vi ønsker å delta på
flest mulig nå før rettsaken. Cavalierspesialen i Sola:
Invitasjon ligger på Cavalier klubbens hjemmeside.
Utstilling som er planlagt på Olaløkka v/Jessheim, i
November, diskuteres på neste møte.

Sak 7: Det er ønskelig med opprydding på NCK
hjemmeside. Flere fine forslag til å gjøre siden
hyggeligere, mer ryddig og mer oversiktlig, er kommet.
 Iren samarbeider med Rune Lima/webansvarlig.

 
Eventuelt:



Det er ønskelig med jevnlig møter med oppdrettere.
 
Neste møte: Onsdag 15.06.2022 Kl 18.00 på Teams
 
 
 
 
 
 



 

INTERIMSTYREMØTE SØNDAG 12.06.2022 

Til stede: Bjørnar Lien, Iren Rudshaug, Line Nordby, Elisabeth E Johansen 

Fravær: Per Helge Bjerkeng 

Referent: Elisabeth E Johansen 

Sak 1: Innkalling Godkjent 

Sak 2: Mariann H.Landsverk går inn i reQssakskomiteen som rådgiver, og møter på lik linje med Aud 
Schønning og Torill Undheim, når hun har mulighet.  

Sak 3: Finn.no, Wllater ikke annonsering av Cavalier og Bulldog valper eQer dom i WngreQen. De skal 
revurdere avgjørelsen dersom lagmannsreQen eller høyestereQ skulle finne gjeldende dom ugyldig. 
Styre følger opp saken videre. 

Sak 4: Det innkalles Wl møte på Teams med oppdreQere: Tirsdag 21.06.2022 kl. 19.00



 

Interimstyremøte 15.06.2022 

Til stede: Bjørnar Lien, Iren Rudshaug, Line Nordby, Per Helge Bjerkeng, Elisabeth E Johansen 

Ref: Elisabeth 

Sak 1: Godkjent møteinnkalling 

Sak 2: Alle har skrevet under taushetserklæring 

Sak 3: ReJsakskomiteen jobber mye frem mot reJsaken i September. 

Sak 4: Avlsrådet trenger flere folk. Det jobbes med saken 

Sak 5: UtsSlling på Olaløkka vurderes, da den kommer teJ innpå reJsaken. Det planlegges evt en 
sommerutsSlling på Nordsjø i 2023. 

Sak 6: Det er vansker med Teamsmøtene våre, vi deJer ut eJer kun en Sme.  Bjørnar sjekker om vi 
betaler for å ha Teams 

Sak 7: Nkk er på saken vedr Finn.no. De har stoppet all annonsering av salg valper født eJer januar 
2022 

Sak 8: Innkjøp av skaphenger for å lagre våre eiendeler, kan vi nå ikke se behovet for. Saken avsluJes. 



 

 

Møte med styre, rettsakskomite og de saksøkte den 21.07.2022 

Til stede: Bjørnar, Iren, Line, Aud, Torill, Christel, Liv Anne, Tina, Inger, Hans P.C. Mariann H. 

Landsverk, Elisabeth 

Fravær: Unni (rettsakskomite) og Per Helge (styre) 

Referent: Elisabeth 

 

Styre, de saksøkte og rettsakskomiteen gjennomførte i dag 21.07.22, ett felles oppdateringsmøte.  

Det ble informert om arbeidet som foregår før rettsaken som starter i Lagmannsretten 19.09.22.  

 

 



 

 

Interimstyremøte 24.07.22 

 

Til stede: Bjørnar, Iren, Line, Elisabeth 

Fravær: Per Helge 

Referent: Elisabeth 

 

Sak 1:  Det er diskutert dekning av utgifter til de saksøkte. NKK dekker saksomkostninger 

 (advokatbistand), overnatting og reise. Det har vært snakk om at siktelsen til de saksøkte 

 oppdretterne frafalles, men avgjørelsen er ikke tatt ennå. NKK dekker utgifter for hovedvitne. 

Sak 2:  Planen er at det skal settes opp en gruppe som skal vurdere utavl. Gruppen skal være klar til 

 neste årsmøte.  



    

 

STYREMØTE 05.09.2022 

 

Til stede: Bjørnar, Line, Elisabeth 

Referent: Elisabeth 

 

Sak 1: Gjennomgang av forberedelser før rettsaken. Rettsaken starter 19.09.22. Det er satt av 4 

dager + en evt dag.  

Det har vært noen møter gjennom siste tiden med rettsakskomiteen. De ligger godt an. NKK 

opplyser om at det er god driv og godt samarbeid med klubben. Det har vært noen møter 

med NKK og advokatene. Alle virker nå godt forberedt.  

 Når det gjelder dekning av utgifter til de saksøkte parter, dekkes reise, opphold og mat.  

Opphold, mat og reise + tapt arbeidsfortjeneste dekkes til vitner i saken. Hvem som er 

saksøkte og hvem som er vitner, er klargjort med advokaten i NKK.  

 Hotell for de som ønsker det av de saksøkte og vitner er bestilt 

Vi har fått klarsignal fra Lagmannsretten at vi som ikke møter i retten kan få overført en link, 

slik at vi kan følge med rettsaken på nett. Dette gjelder for interesserte oppdrettere.  

Styret og rettsakskomiteen har arrangert noen møter på Teams med oppdrettere for å 

informere om hvor i rettsaken vi nå står.  

 

Sak 2:  Det sittende interimsstyret ønsker et godt samarbeid i miljøet. Alt løser seg best med god 

dialog og positivitet. Vi ønsker en klubb som kan leve også etter rettsaken.   

Sak 3: Det er opprettet en Media- og kommunikasjons komite. Se Norsk Cavalierklubb på facebook. 

Komiteen er opprettet for å få delt videoer og gode historier om cavalier. I komiteen sitter 

Elin Leikvangmoen og Anne Marie Trulsrud og Hanne Lønning.  Bilder og videoer skal ut i 

offentligheten for å vise frem aktive og glade cavalierer. Takk til Anne M., Hanne og Elin for 

deres velvillighet.  



 

 

Møtereferat 07.09.2022 

Til stede: Bjørnar, Line, Iren, Elisabeth 

Ref: Elisabeth 

 

Sak 1: Vi har jobbet en stund med tanken om å opprette en media og kommunikasjonskomite, som 

skal bistå med å få vist frem Cavalieren på sosiale medier, og evt bistå styret med skriv som kan 

legges ut på sosiale medier. Vi ønsker å vise frem Cavalierens positive sider og allsidighet.  

Det vedtas at en slik gruppe skal dannes så raskt som mulig.  



 

 

Styremøte 13.09.22 

Til stede: Bjørnar, Line, Elisabeth 

Fravær: Iren 

Ref: Elisabeth 

 

Sak 1: Det jobbes med saken for å få noen til å skrive referat under rettsaken. Vi ønsker en person 

som deltar under hele rettsaken. Personen skal få dekket kost, losji og reise.  

Sak 2: Beklageligvis blir ikke rettsaken overført digitalt. Rettsalen kan ta imot opptil 100 stk. 

Informasjon vedr rettsaken finnes under Borgarting Lagmannsrett – info til publikum Sak 22-

043798ASD-BORG . Oppmøte kl 9.00, første dag 19.09.22 

 

 



 Oppdrettermøte 02.12.2022 

 

Til stede av styret:  Line og Elisabeth 

 

Sak 1: Aud informerte om hva som har skjedd vedr avlsregler og retninglinjer på cavalieren fra 

oppstart av klubben i 1998. Alt fra hjerteattester, DNA attester, Patella attester, Øyeattester, SM 

fokus mm. Hjerte har vært hovedfokuset på Cavalieren. I 2005 ble det krav for oppdrettere som 

ønsket å stå på oppdretterlisten. Oppdretterkurs skulle følges. Avlsretningslinjer vedr helsetesting på 

hunder skulle følges og registreres. I året 2017 ble det mye fokus på cavalierens helsetilstand, både 

Sm og hjerte, i samarbeid med NKK ble det besluttet at hovedoppmerksomheten skulle være på 

hjerte i første omgang, mens skanning for SM ble anbefalt. Det ble også vedtatt på årsmøtet.  Dette 

året ønsket fortsatt klubben å holde hovedfokus på hjerte, kne og øye. Ras dokument ble utarbeidet 

med krav fra NKK om innhold.  Opp gjennom årene har Cavalierens helse blitt tatt på alvor, og vi har 

strenge retningslinjer og regler for avl, også sammenliknet med en del andre land. 

 

Etter ønske fra mange la Aud frem hvilke dokumenter og beviser som ble lagt frem i lagmannsretten. 

Rettsakskomiteen hadde en stor jobb for å kunne legge frem gode beviser i forkant. Mange 

undersøkelser ble gjennomført. Helseundersøkelsen kjenner mange igjen. Gradering av oppdretteres 

kull fra Hjertematrisen. Bilyd på hjerte uten anmerkning for hunder over 10 år. Det ble lagt frem 

avlsregler fra andre land. Scanning resultater fra andre land. Oversikt over gentester. Det ble bortvist 

at cavalieren led av 25 sykdommer, slik dyrebeskyttelsen tidligere hadde uttalt. NKK sendte ut 

spørring vedr SM observasjoner og diagnostisering av SM, til veterinærer i Anikura, i forkant av 

rettsaken. Denne besvarelsen ble også lagt frem i rettsaken.  

 

Rettsakskomiteen prøvde i Juli/August å få tilgang til scanningapparat på veterinærhøyskolen som 

kunne brukes for å scanne Norske dyr i forkant av rettsaken. Dette lot seg ikke gjøre da det ikke var 

veterinærer som kunne påta seg jobben på så kort varsel.  

Clare Rushbridge forsker på SM var vitne til Dyrebeskyttelsen i retten. Hun hadde med seg beviser 

som kun baserte seg på utenlandske data. Hun viser til at MR- scanning er den eneste måten å stille 

diagnose på. 

Det var SM som ble grunnlaget for tap i Lagmannsretten. 

Flere av saksdokumentene vedr cavalierens helse, som ble ført i Lagmannsretten vil bli lagt ut på 

hjemmesiden vår. Spørsmål til dokumentene vil bli besvart på et senere oppdrettermøte.  

 

Sak 2: NKK ønsker nå et avlsprogram på alle raser. Spesielt ønsker de nå et raskt program for 

Cavalieren. Styret ønsker nå å danne en gruppe som skal jobbe med avlsprogrammet. For å få til 



dette trengs dyktige, erfarende og spesielt interesserte oppdrettere. Gruppen skal jobbe tett på NKK 

og veterinærer og veterinærhøyskolen. Det er viktig at vi har nok genmateriale å avle på. Aud har 

utviklet en trafikk lys modell som kan hjelpe oss i videre avl arbeid. Det er viktig at det sees på 

scanning og evt utavl. Fortsatt skal vi ha fokus på hjerte og andre avlsretningslinjer, men vi må 

muligens se på dette med andre øyne for å beholde genmaterialet vårt.  

 

Sak 3: Scanning er dyrt. Det finnes få scanning apparater og enkelte steder i Norge finnes de ikke i 

det hele tatt. Hva gjøres med dette?   

 Ina har et forslag om å opprette et fond. Oppdrettere kan få penger av dette fondet for å 

scanne hunder. Om hunden går gjennom og blir avlet videre på, må hundeeier nedbetale lånet eller 

deler av det til fondet ved salg av valper. Forslaget er godt mottatt og vil bli mer diskutert og satt i 

system når tiden er inne.  

 

Sak 4: 16.12.22 er ankefristen for dommen. Nkk jobber fortsatt med dette. Det er fortsatt ikke 

bestemt om det ankes. Nytt oppdrettermøte kommer raskt etter avgjørelsen om anke.  

 

Sak 5: Svar på mangelfull referering fra styrets side. 

Det er flere saker som har opptatt mye av styrets tid de siste md. Det har blitt jobbet mye vedr 

rettsaken og vi må dessverre igjen si at mye av informasjonen ikke har latt seg offentliggjøres. Dette 

da vi, og NKK ikke ønsket å ødelegge for rettsaken. Vi har hatt alvorlige saker som vi har jobbet med 

ved siden av rettsaken. Disse sakene kan heller ikke publiserer av hensyn til personvern osv. Dette er 

også i samsvar med NKK.  Vurdering av publisering vil muligens tas på et senere tidspunkt.  Vi håper 

på forståelse for dette. Pga miljøet ellers i cavalierklubben, er også andre saker unntatt 

offentligheten.  Ellers er det lagt ut informasjon på hjemmesiden vår når det gjelder opplysninger 

som omhandler rettsaken. Informasjon kan også leses på NKK sine sider.  

 

Sak 6: Valgkomiteen har ønsker om kandidater til nytt styre. Det er lagt ut på FB grupper og på 

hjemmesiden vår. Det er ikke avsatt dato for årsmøte.  

 

 

 



 

 

STYREMØTE 10.12.2022 

 

TIL STEDE: LINE, ELISABETH, IREN 

 

Sak 1: NKK har bedt Norsk Cavalier klubb om å opprette et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget får til 

oppgave å lage utkast til et nytt avlsprogram for Cavalieren. Dette legges frem på årsmøte i 2023. 

Arbeidsutvalget som er oppnevnt består av: Aud Schønning, Unni Lima Olsen, Torill Undheim, Ina 

Bartz-Johannessen og Anita Nordbrenden.  



 

  OPPDRETTERMØTE 19.12.2022 

 

Informasjon rundt gjennomført møte 

 

NKK har anket dommen fra Lagmannsretten inn for Høyesterett. De har anket på grunnlag av hvem 

som skal forvalte loven. Er det domstolene eller Mattilsynet? Altså de anker ikke for å «redde» en 

rase – Cavalieren. 

 

Det ble informert om at de 3 oppdrettere fra NCK som tidligere var dømt, er frigitt. Vi har tatt dette 

opp med NKK, da de har kommet med forskjellige utsagn i media. NKK skal komme med et skriv til 

oss der de beskriver dommen/frikjennelsen av disse 3 oppdrettere. Oppdretterne stiller nå på lik linje 

med alle andre oppdrettere. Blir dommen stående etter Høyesterett har tatt saken, eller at de 

forkaster anken, er det forbudt å avle på Cavalier for alle, slik det avles nå.  

 

Det er kommet en del synspunkter på Arbeidsgruppen som er dannet i klubben vår. Arbeidsgruppen 

er dannet for å komme med forslag til nytt avlsprogram for Cavalieren. Det er hevdet at et 

interimsstyret ikke har rett til å danne en slik gruppe. I Årsmøte innstillingen 7.4 fra 2022 ble det 

vedtatt at styret gis anledning til å starte et samarbeid med NKK, Frode Lingås og andre fagpersoner 

for å se på et mulig prosjekt for utavl.  

PGA tidspresset vedr anke, krav fra NKK om å starte dette prosjektet, og vedtaket fra årsmøte i 22, så 

styret seg nødt til å danne en gruppe som skulle utarbeide et forslag. Styret forklarte at vi dannet 

gruppen av mennesker vi har tro på, godt kvalifiserte folk, folk som kan samarbeide.  

Aud forklarte hva gruppa jobber med. Hvordan de har tenkt vedr scanning og utavl. Det er lagt opp til 

tett samarbeid med NKK, Frode Lingås, og veterinærer. Ingen ting skal sluttføres før NKK har satt sitt 

stempel på forslaget. Forslaget skal legges frem på årsmøte, godkjennes, endres eller forkastes. Det 

virket som stemningen ble bedre etter forklaring av prosjektet ble lagt frem.   

 

Det er kommet reaksjoner på at styret har leid inn en til å bistå med opprydding etter det 

økonomiske tapet vi har hatt.  Da vi la frem for NKK hva som har skjedd i klubben, og bad om bistand 

til opprydding og hjelp, var forslaget at vi selv ba om hjelp av personer vi hadde tiltro til. Det var opp 

til det sittende styre å leie inn hjelp. I god tro gjorde vi det. Vi har hatt stor nytte av denne hjelpen. 

Samarbeid med person, NKK, Advokat og skyldig har vært krevende. Styret takker for vilje til å bidra 

med hjelp. 



Styret fikk inntrykk av at enkelte medlemmer ønsket et raskt ekstraordinært årsmøte. Etter at vi ba 

om håndsopprekning over hvem som ønsket er ordinært årsmøte, var svaret tydelig. 

Tilstedeværende på oppdrettermøte ønsket ordinært årsmøte.  

Styret ønsker med dette: 

God Jul 

 


