
Referat fra styremøte 08/05-2019 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni L Olsen, Tove Fernås, Kari 

Skarpsno, Unni Myrset og Christel Hagen 

Referent: Christel Hagen  

 

Sak 11/19: Om videre arbeid i styret – oppgavefordeling. 

Alle fortsetter med arbeidsoppgavene de har hatt tidligere, og Aud og Liv Anne fortsetter i avlsrådet 

frem til sommeren. Kari hjelper til med arbeid rundt utstillingene. Arbeidsfordelingen i styres tas opp 

igjen på nytt når vi samles til sommeren. 

 

Sak 12/19: Oppfølging av årsmøtesaker. 

Christel tar kontakt med Elisabeth Berle angående protokollen fra årsmøtet. Den må gjøres ferdig så 

fort som mulig og signeres. Papirene til NKK (sunnhetsutvalget) vedr.de nye reglene for 

hjerteundersøkelser må sendes. 

 

Sak 13/19: Styremøte i juli.  

Det planlegges et styremøte i juli hvor alle samles. Datoen for dette ble satt til 13. og 14. juli på et 

hotell i nærheten av Gardermoen. Unni Myrset undersøker priser. 

 

Sak 14/19: Utstillingene på Norsjø – aktuelle saker. 

Vi har fortsatt ikke mottatt dommererklæring fra NKK. Den ligger inne i Arra, så det bør være i orden, 

men Unni L Olsen tar kontakt med NKK for sikkerhets skyld. Hun kjøper også inn et nettbrett vi kan 

bruke til utstillinger. Siden det ikke vil bli brukt så ofte er det viktig at det ikke er med abonnement. 

Vi får koble til nett der vi er, eventuelt via klubbtelefonen. Tove tar med IceNet til Norsjø så vi kan 

bruke det der. 

 Unni L Olsen tar kontakt med dommerne for å skaffe kontoinformasjon vi kan overføre penger til.  

Når det gjelder premier, så har vi en del på plass. Forpremier blir sendt til dyrebutikken på Bø- 

senteret. Liv Anne tar med premier til barn og hund, og Kari kjøper inn 70 håndklær til CK premier. Vi 

trenger premier til utlodningen på lørdag. Katalogene brukes også som lodd, vi må trykke 45 stykker. 

Unni L Olsen sjekker sponsorpremier til utlodningen og hører med Elin om hun har mulighet til å lage 

små figurer som premier til utstillingene, og eventuelt pris på disse.  

Kari kjøper inn brus og vin i Sverige. Vi har nok tallerkener, kopper og krus. Tove kjøper inn flere 

kniver og gafler. Kari undersøker hvem som ordner grillen. Vi tar sikte på å holde dommermiddagen 

på Cafe Slusa (campingplassen). Kari undersøker mulighetene for lunsj til dommerne. 

Kari begynner også å undersøke plass for utstillingen vår i november.  



 

Sak 15/19: Eventuelt 

Skal det holdes oppdretterkurs til høsten? Aud undersøker mulig helg. Vi tar i utgangspunktet sikte 

på helgen 7. og 8. september i nærheten av Oslo. 

 

 

 

 

 

 


