
 

 

Referat fra styremøtet 08.07.2020 (telefonmøte) 

 

Tilstede: Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Ingrunn Hagen, Inger Pettersen, Kari Skarpsno 

Fraværende: Janicke Sundal, Judith Beate Stenehjem, Janne Larssen  

Referent: Kari Skarpsno 

 

1. Regnskapsfører fortsetter. 

 

2. Mestvinner sløyfer – 2019 

Unni Olsen tar med sløyfer til utstillingen i Rogaland. De som ikke er på utstillingen vil få 

tilsendt sløyfene i posten. 

3. Mestvinner sløyfer – 2020 

Det ble besluttet å ikke utdele mestvinnersløyfer for 2020. Dette pga antall utstillinger som 

vil bli gjennomført i 2020. Blir lagt ut informasjon på klubbens hjemmeside. 

4. Mail fra medlem 

Forespørsel fra medlem om godkjenning av kull også gjelder for oppdrettere utenom 

oppdretterlisten. 

Styret er enige i at det er viktig for rasen at klubbens avlsretningslinjer blir fulgt av alle som 

avler. De kull som oppfyller klubbens avlskrav vil få «bevis» fra avlsrådet om oppdretter står 

på klubbens oppdretterliste eller ikke. Det forutsettes at kull sendes inn til avlsrådet for 

registrering. 

5. Oppdretterkurs 

Styret ser det som meget viktig at klubben får avholdt oppdretterkurs. Det undersøkes om vi 

kan få foredragsholder til kurset. Ønsket er å få avholdt dette i løpet av høsten. 

 

6. Oppdretterseminar 

Oppdretterseminar vil styret forsøke å få til 17. – 18.10. Tema, foredragsholdere arbeides 

med. Seminaret vil bli avholdt på Østlandet. 

 

7. Oppdretterlisten til klubben 

Det er mulighet for å komme inn på klubbens oppdretterliste dersom: 

1. Oppdretterne har gjennomgått NKK's oppdretterkurs 
2. Oppdretterne har gjennomgått Cavalierklubbens oppdretterkurs, eller de vil gjøre det 

neste gang kurs arrangeres (2020)* 

Det informeres bedre om dette på klubbens hjemmeside. 



 

8. Godtgjørelser fra klubben 
Det lages en liste over hvem som får godtgjørelse fra klubben.  
 

9. Utstilling Østlandet 
Vanskelig å finne ok plass for utstilling. Det sjekkes om uteområdet på Leto kan leies. 
Det må søkes NKK om tillatelse. 
 

10. Utstilling Rogaland 
Unni O. informerte om status til utstillingen 25.- 26.7. Alt under kontroll. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


