Referat fra styremøte 10.01.18

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Iren Rudshaug, Inger Pettersen, Tina Lindnes, Unni Olsen

Fraværende: Anita Vestgård, Jorunn Øyen

Sak 1: Kort om vårens oppgaver
Vi gikk gjennom arbeidet som ligger foran oss fram til årsmøtet 2018.
Årsmøtevedtakene: De fleste vedtakene har det pågått kontinuerlig jobbing med, og dette arbeidet
fortsetter. Noen få saker må det tas tak i nå.
Etikk og oppfølging av oppdrettere/Mentorordningen
Vi starter med å lage forslag til veiledende kjøpekontrakter og forvertskontrakter.
Undersøke priser på MR – skanning og forhandle frem rabatter.
Facebook side for medlemmer: Dette har vært diskutert og vurdert. Konkludert med at vi har en side
vi kan gi informasjon på.

Sak 2: Fordeling av oppgaver som må fullføres basert på vedtakene fra årsmøtet 2017
Vi fordelte de gjenstående oppgavene i sak 1 mellom styre- og varamedlemmer.

Sak 3: Årsmøtet tid og sted og kunngjøring
Annonse i Cavalieren nr. 1. Årsmøtet avholdes I forbindelse med kennelklubbens utstilling i
østlandsområdet i juni. Stedet er enda ikke bestemt da kennelklubben ikke har opplyst om
utstillingsted .
Vi ønsker å sende ut årsmøte papirene på mail og det er derfor nødvendig at medlemmene har
registrert mailadresser
Vi må legge ut på hjemmesiden at alle medlemmer må registrere mailadresser.

Sak 4: Oppdrettermøtet – opplegg og arbeidsfordeling
Invitasjon til oppdretterne er sendt ut.
Vi planla og diskuterte gjennomføringen.

Sak 5: Vårens utstillinger – hva er status og hva må gjøres
Caroline Gibson har sagt ja til dommeroppdrag. Utstillingsplass på Nordsjø er booket. Det er ønskelig
å lage til felles opplegg med grilling.

Det er søkt om utstilling i forbindelse med NKK Stavanger.
Hvordan opplegget med Dogs4All er i år må sjekkes opp i.

Sak 6: Cavalieren - skifte av redaktør.
Redaktøren har opplyst at hun trekker seg.
Enighet om at det er viktig at bladet fortsetter. Det jobbes med å finne ny redaktør.

Sak 7: 2018 – Jubileumsår for klubben.
Saken utsettes.

Referat fra styremøte 30.01.2018

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Anita Vestgård, Inger Pettersen, Iren Rudshaug, Unni
Olsen, Tina Lindnes og Jorunn Øyen.
Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Utstillinger 2019
Det er frist for å svare på hvilke utstillinger Cavalieren skal delta på i 2019 innen utgangen av januar.
Det er enighet om at vi deltar på alle utstillinger i 2019 unntatt de som skal avholdes samme helger
som vi har våre egne utstillinger.
Vi avholder selv 4 utstillinger i 2019.
Det er dobbeltutstilling 25/26 mai.
Utstilling i forbindelse med DOGS4ALL i Lillestrøm
Og den som et lagt til samme helg som NKK Stavanger.

SAK 2: Utstilling 2018
Dobbeltutstilling Norsjø:
Begge dommerne har bekreftet at de kommer, og avtale er sendt. Ringsekretær er ordnet. Vi satser
på å avholde Grillparty lørdag kveld.
Forprodusent kontaktes med spørsmål om forpremier.
Det jobbes kontinuerlig med arrangementet, og oppgavene fordeles fortløpende.

SAK 3: Oppdrettermøte
Vi er enige om å prøve å arrangere et oppdrettermøte på nytt. Det var lite interesse for det i februar,
og det måtte derfor avlyses. Vi mener at det er viktig at oppdretterne møtes nå i vår. Vi har som mål
å legge frem forslag til nye retningslinjer/krav på møtet, og ønsker innspill og diskusjon med våre
oppdrettere om disse.
Vi konkluderer med at det må avholdes helga 28-29 april selv om det arrangeres utstillinger samme
helg.

SAK 4: Status for årsmøtesaker
SM – Skanning, priser: Vi har fått svar fra veterinær Lande. Ikke svar fra Jeløya.

Det er ingen andre som skanner for avl i Norge. De andre er eventuelt de som skanner dyr med
symptomer og det er en helt annen pris. Vi purrer på Jeløya.
Etikk i forhold til oppdrettere: Det arbeides med utkast til veiledende kjøpsavtaler og
forvertsavtaler.
Mentorordningen: Oppdrettere tilbakemelder at det er vanskelig å få mentor. Et forslag er å sette
opp en liste over mentorer. Kriterier for mentorer må settes opp. Det foreligger en avtale som skal
fylles ut når man inngår en mentoravtale.

SAK 5: Spørsmål fra redaksjonen vedrørende bildebruk i bladet
Styret er enige om at dersom man skal bruke fotos fra Facebooksiden for Cavaliereiere, så fører det
til at det blir en blanding av denne Facebooksiden og NCK. Det er ikke en Facebookside i regi av NCk.
Den er privat opprettet.
Redaksjonen bør heller etterlyse fotos på vår egen Facebook side. På denne måten er det også større
sjanse for at vi får fotos i bladet som ikke har vært publisert via Facebook før.

SAK 6: Jubileumsåret 2018
Dobbeltutstillingen i Norsjø blir en Jubileumsutstilling og vi tar sikte på et Jubileumsgrillparty der.
Vi spør medlemmene om forslag til andre arrangement.

SAK 7: Eventuelt
Henvendelse fra NKK om vi vil bidra til årsrapporten deres. Vi utsetter saken til neste styremøte.
Nordisk møte: Styret ble orientert om møtet. Vi har ikke mottatt noe felles referat ennå.

REFERAT FRA STYREMØTE 28.02.18

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Tina Lindnes, Anita Vestgård, Inger Pettersen, Iren
Rudshaug og Unni Olsen
Fraværende: Jorunn Øyen
Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Status medlemsregister
Det er 190 medlemmer som ikke har betalt kontingent. NKK vil sende ut purring til disse.
De vil likevel få det første nummeret av medlemsbladet.
Vi skal sende ut årsmøtedokumentene på e-post og det er fremdeles mange medlemmer som ikke
har oppgitt sin e-post adresse. Medlemsansvarlig tar ut liste over de som mangler e-postadresse, og
vi tar en ringerunde for å få oppdatert medlemslistene våre med flest mulig e-postadresser.

SAK 2: Årsmøtevedtakene.
a) Forvertsavtaler/Kjøpeavtaler: Noen av styremedlemmene har utarbeidet forslag til
veiledende maler som vi vil legge fram for årsmøtet. Styret vil se på dem på neste styremøte.
b) Mentorordningen: Hvilke kriterier vi skal ha for at oppdrettere kan være mentorer må
diskuteres og settes opp. Vi tenker gjennom forslag og drøfter dette på neste styremøte.
c) SM – Skanning: Priser er innhentet. Unni skal lage en oversikt over disse.

SAK 3: Oppdrettermøte 29.04.18
Formålet med dette møtet er å invitere oppdretterne til et diskusjonsmøte angående RAS og
endringer av avlsretningslinjer og krav. Diskusjon av andre årsmøtesaker er også aktuelt. Da dette er
et rent diskusjonsmøte mener vi at det ikke egner seg for web–overføring og vi inviterer derfor ikke
til det.
Møtet starter kl 10.00 på søndag og vi beregner å avslutte ca. kl 15.00.
De som kommer langveis fra har mulighet for overnatting på hotellet, og det vil da bli anledning til
sosialt samvær på lørdag kveld for de som ønsker det.
Liv Anne skriver invitasjonen.

SAK 4: Jubileumsutstilling
Det aller meste er i ferd med å komme på plass. Det mangler kontrakt fra den ene dommeren. Tina
purrer på den.

SAK 5: Dommere til utstilling i september og november
Dommere er ikke klare til disse utstillingene. Vi må alle tenke gjennom om vi har noen forslag.
Septemberutstillingen er prioritert sak til neste styremøte.

SAK 6: Referat Nordic Cavalier Union
Referatet er veldig forsinket, og vi har purret på det flere ganger. Det er nå klart og vil bli publisert en
av de nærmeste dagene. Parallelt sendes referatet til NKK.

SAK 7: Mail fra Unni Myrset vedrørende hjemmesideabonnement
Aud betaler dette av klubbens konto.

SAK 8: Eventuelt
Anita Vestgård opplyser om at hun allerede får en del henvendelser angående DOG4ALL. Vi er enige
om at hun sender disse til Marthe Bøhmer som har tatt på seg ansvaret for arrangementet i år.

Neste styremøte: 20.03.18 kl. 20.00

Referat fra styremøte 22.03.2018

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Iren Rudshaug, Jorunn Øyen, Tina Lindnes og Unni Olsen
Fraværende: Anita Vestgård og Inger Pettersen.
Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Oppdrettermøte
Det er påmeldt tilstrekkelig deltagere til at vi avholder møtet.
Unni tar kontakt med hotellet og booker konferanserom. Vi starter møtet klokka 10.00 og det er
ønskelig med lunsj ca. kl. 1200.
SAK 2: Årsmøtesakene
A: Forverts- og kjøpeavtaler.
Iren og Inger har laget noen forslag. Aud skal se på dette og legge det inn i avtaler. Det er noen
sentrale punkter vi mener bør være med. NKKs kjøpekontrakt er god og vil bli brukt som et
utgangspunkt med noen få tilføyelser. NKKs forvertsavtale må vi vurdere nærmere. Tina sender NKKs
maler til Aud.
B: Mentorordningen: Unni setter opp forslag.
C: SM – skanning priser. Det er i orden.
SAK 3: Nye lover for klubben
Det er kommet en ny lovmal fra NKK som skal implementeres i våre lover. Tina ser på dette.
SAK 4: Regnskapet
Aud orienterer om at det gjenstår å gå gjennom noen poster før regnskapet er helt ferdig.
Det har vært ønskelig å gjøre regnskapet lettere forståelig for medlemmene. Liv Anne og Unni ser på
muligheten for dette.
SAK 5: utstillingene i mai
Det meste er i orden. Det må sjekkes hvor mange rosetter vi har igjen.
Det kommer opp at det er oppgitt flere utstillinger i Dog – Web samme helg som vi har
Jubileumsutstillingen. I utgangspunkter er kun utstillinger som er i Nord- Norge der cavalierer kan
delta den helgen. Tina tar dette opp med de andre klubbene.
SAK 6: Medlemskap og pris for nye vervede medlemmer
Vi er enige om at vi ønsker at Ellen Enger Muller skal avklare dette med NKK. Det var årsmøtet i 2015
som vedtok denne ordningen. Liv Anne følger opp.

SAK 7. Eventuelt
Det ble spurt om det var kommet forslag på dommere til de to andre utstillingene vi skal ha i år. Det
er kommet et forslag. Vi utsetter saken til neste møte.

Neste styremøte: 17.04.18

REFERAT FRA STYREMØTE 23.04.18

Til stede: Aud Holtskog, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Iren Rudshaug, Tina Lindnes,
Fraværende: Jorunn Øyen, Unni Olsen og Anita Vestgård
Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Oppdrettermøte
Styret møtes 13.00 på lørdag og har styremøte og planlegger siste del av oppdrettermøte da.
Helsedelen i RAS som skal drøftes på oppdrettermøtet er klar.
Alt det praktiske er ordnet.

SAK 2: Årsmøtesaker
Vi diskuterte hvilke saker som gjenstår og fordelte oppgavene mellom oss. Det gjenstår en del
skriving på RAS, og årsmøtesakene fra 2017 skal sluttføres. Noe er en orientering som styret skal gi til
årsmøtet. Liv Anne skriver årsmeldingen og styrets kommentar og innstillingen i de innkomne
sakene. Aud har ansvar for sluttføring av RAS.
Det er kommet inn 3 saker til årsmøtet fra medlemmer. Det er mulig den ene blir trukket.
Vi ble enige om styrets innstilling i disse sakene.
Sted for årsmøtet blir i Tønsberg da det ikke er så langt fra NKKs utstilling i Melsomvik på søndag.
Tina booker møterom på hotell.
Årsmøtesakene skal sendes ut på mail i år. Liv Anne sjekker med medlemsansvarlig hvordan dette
kan gjøres på en enkel måte. De som ikke har mailadresser får dokumentene tilsendt pr. post.

SAK 3: Status utstilling i mai:
Alt ringpersonell er nå på plass.
Tina sender mail til dommerne med opplysning om reise.
Siri og Barbro har tatt på seg ansvaret for grillingen om kvelden.

SAK 4: Godtgjørelse til styremedlemmer:
Årlig godtgjørelse sendes ut i begynnelsen av mai.

SAK 5: Oppstartssamling for nytt styreår:
Det er nødvendig at det nye styret møtes tidlig etter årsmøtet for å legge planer for det nye
styreåret. Det ble ikke bestemt noen dato, men de fleste i styret skal ikke reise bort på ferie, så det
skal være mulig å få det til i løpet av tidlig sommer.

SAK 6 Eventuelt:
Inger Pettersen har en god del utstillingsutstyr som skal brukes på Norsjø. Hun skal ikke til Norsjø ,og
noen må ta med seg utstyret. Vi avtalte at vi får noen til å ta det med fra oppdrettermøte.

REFERAT FRA STYREMØTE 18.06.18

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Tina Lindnes, Inger Pettersen, Unni Olsen, Christel Hagen
og Tove Fernås.
Fraværende: Susanne Adelsten
Referent: Liv Anne Klubben

Sak 1: Oppfølging årsmøtet
Det har pågått en diskusjon på Facebook vedrørende årsmøtevedtakene. Diskusjonen viser at det er
usikkerhet og misforståelser vedrørende hva vedtakene innebærer.
Det er enighet om at når vi har så lange årsmøtevedtak er det nødvendig med et oppdretterseminar i
etterkant der vi gjennomgår alt det praktiske ved vedtakene. Tidspunktet avtales på styresamlingen i
juli.
Protokollen er nå klar og sendes til webmaster. Den legges ut på hjemmesiden sammen med
innkallingen.
Protokollen og særutskrift av noen av vedtakene sendes til NKK. Vi må kontakte NKK for å få til et
møte i august vedrørende videre arbeid og avklaringer i saken.

Sak 2: Styresamling i juli
Vi tar sikte på å møtes en helg i juli for å legge en plan for styrearbeidet i år. De forskjellige styreverv
og andre oppgaver fordeles på dette møtet. Unni ordner det praktiske.

Sak 3: Utstillinger
Gjennomføringen av utstillingen i Stavanger og vår utstilling under Dogs4All ble diskutert og planlagt.
Oppgaver ble fordelt.

Styremøte 20. og 21.07.18 på Olavsgaard Hotell

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Tove Fernås, Susanne Adelsten, Tina Lindnes,
Inger Pettersen, Christel Hagen og Unni Olsen. Unni Olsen deltok via telefon på lørdagen.
Referent: Liv Anne Klubben og Tove Fernås

SAK 1/18: Konstituering
Nestleder: Liv Anne Klubben
Kasserer: Inger Pettersen
Sekretær: Christel Hagen
Komiteer: Det ble vedtatt å opprette en utstillingskomite.
Leder for komiteen blir Tina Lindnes. Hun har ansvar for det administrative vedrørende
klubbens utstillinger. Andre medlemmer av komiteen er Unni Olsen, Tove Fernås, og
Susanne Adelsten. Alle hjelper til med det praktiske. Det er særlig behov for at de som bor
nær utstillingsstedet tar ansvar for å rigge opp og pakke sammen etter utstillingen.
Unni Olsen blir utstillingsleder for utstillingen vi skal ha 17.11.

SAK 2/18: Fordeling av ulike oppgaver mellom styremedlemmer og varamedlemmer
Aud Schønning: Leder + deltager på møter med NKK og Nordic Cavalier Union + medlem i
avlsråd
Liv Anne Klubben: Nestleder + deltager på møter med NKK og Nordic Cavalier Union +
medlem i avsråd
Inger Pettersen: Kasserer + svarer på e-mail og spørsmål som kommer inn til klubben på
hjemmesiden + utarbeiding av ny kontoplan
Christel Hagen: Sekretær + utarbeiding av ny kontoplan
Unni Olsen: Utstillingskomiteen
Tove Fernås: Mediekontakt + ansvar for å svare på klubbtelefon + medhjelper Dogs4All +
utstillingskomiteen
Tina Lindnes: Leder utstillingskomiteen og representant på RS-møter i NKK
Susanne Adelsten: Utstillingskomiteen + medhjelper Dogs4All

SAK 3/18: Utstillinger
a) Utstillingen i september
Det kom frem en rekke forslag til dommere. Det sendes ut forespørsel. Plass er
ordnet og Tina ordner rosettbestilling. Unni order premier til veteraner. Det har
vært vanlig å ha en veteranparade på denne utstillingen. Eva har tatt påmelding
til denne før, og vi spør henne om hun kan gjøre det i år også. Påmeldingsavgift
for valper er den samme som i fjor.
b) Utstillingen i november
Det arbeides for å finne et egnet lokale.
Unni Olsen er utstillingsleder.
Kirsti Maatanen, Finland forespørres om å være dommer.
c) Utstillingene i mai
Norma Inglis er forespurt om å dømme den ene dagen. Lucy Koster forespørres
om å dømme den andre dagen.
Generelt om utstillingene:
Det er mange utgifter i forbindelse med arrangering av utstillingene. Vi ble enige
om at det er nødvendig at det overføres en sum til utstillingskonto som kan
disponeres i forkant av utstillingene, slik at komitemedlemmene slipper å legge ut
av egne penger. Tina får et visakort til betaling av utgifter ifm utstillingene.
Høstutstillingen 2019:
Vi vedtok å flytte utstillingen i Stavanger til Lillehammer samme helg som NKK
Lillehammer i 2019.
Norsjø-utstillingene:
Det kan være aktuelt å flytte utstillingene fra Norsjø til et sted nærmere
Gardermoen pga. problemene vi hadde i år med henting av dommere på
flyplassen. Vi tar på nytt opp plassering av denne utstillingen på styremøtet i
august.

SAK 4/18: Oppdretterseminar
Antall oppdretterseminarer som skal arrangeres ble diskutert. Det har vært forslag
om 2 i året, og at det ene da er annet sted i landet enn Oslo. Det er ikke er kapasitet i
styret til å avholde seminar to ganger i året nå. Vi tar heller sikte på et seminar årlig,
og at plasseringen rullerer mellom Oslo og andre deler av landet annethvert år.
Det blir derfor seminar i Osloområdet i år. Neste år, 2019, blir det i Trondheim (i
okt/nov).
Oppdretterseminar 2018:

Vi vil arrangere et oppdretterseminar helgen 27/28 oktober 2018 på Olavsgaard
Hotell.
Hovedtemaer i programmet vil bli:
1.Helsefaglig foredrag. Vi tar sikte på foredrag om hjerteproblematikken og første
valg til foredragsholder er Jens Häggstrøm, eventuelt en kardiolog fra Norge. Christel
tar ansvar for å kontakte Häggstrøm.
2.Kurs Tannhelse: Susanne kontakter veterinær som er spesialist på tenner.
3.Informasjon om nytt regelverk/retningslinjer/gjennomgang av hjertematrisen og
spørsmål til styret angående disse

SAK 5/18: Oppdretterkurs
Dersom det er interesse for oppdretterkurs ønsker vi å arrangere det våren 2019.
Interessemelding sendes ut på Facebook og loddes på oppdretterseminaret. Vi må ha
minst 10 påmeldte for å kunne arrangere kurset.

SAK 6/18: Stand på Dogs4All
Marthe Bøhmer er ansvarlig. Tove og Susanne tar kontakt med henne for å tilby sin
hjelp. Det må også skaffes hunder til raseparadene.

SAK 7/18 HELSE
Aud orienterte om status i forhold til NKK. Det er laget særutskrifter fra vedtakene på
årsmøtet og disse er sendt til NKK. Vi har ikke fått svar.
Liv Anne og Aud skal ha et møte med helseavdelingen i NKK og kardiologer i august.
Hjerteregistreringssystemet er fremdeles uavklart. Det er også uavklart hvem som
skal være godkjente veterinærer for lytting. Vi har satt som krav at det må være
minst 50 for at det skal kunne gjennomføres.
Avlsrådets oppgaver:
•

Følge opp det som blir innsendt. Kontrollere at regelverket blir fulgt.

•

Veiledning: Avlsrådet tar mentorrollen dersom oppdretter er usikker. Fungerer
som et rådgivende organ i forhold til kombinasjoner der oppdretter er i tvil. Kan gi
råd i forhold til risiko for SM i en planlagt kombinasjon.

•

Behandle de parringer som er akseptable, men ikke ønskelige. Sende tilbakemelding til oppdretter angående disse. Oppdretterne skal ha tenkt gjennom hvorfor
de gjør denne kombinasjon. Avlsrådet skal si sin mening om begrunnelsen.

•

Avlsrådet rapporterer til styret og informerer på oppdretterseminarene.

Valg av medlemmer til avlsrådet:
Vedtak: Iren Rudshaug, Anette Bakken Stokka, Hans P.C. Hansen, Liv Anne Klubben og
Aud Schønning er valgt for styreåret 2018/2019.
Oppdretternes møteplikt:
Det er årsmøtevedtak på at oppdretterne har møteplikt på oppdretterseminar. De
har plikt til å delta på oppdretterseminar annet hvert år for å kunne stå på oppdretterlisten. Styret fører oversikt over oppdretternes oppmøte.

Sak 8/18 Styremedlemmenes og andre frivilliges arbeidsvilkår
Dekning av reise og kostnader til overnatting ol på seminarer og møter og andre godtgjørelser.
Styre- og komitemedlemmer får i tråd med tidligere vedtak dekket reise og opphold til møter
og arrangementer der de har ansvar for å utføre en eller flere spesielle oppgaver.
I tråd med tidligere vedtak betales det ut styregodtgjørelse ved slutten av perioden og særskilt godtgjørelse til dem som har spesielle oppdrag og/eller oppgaver for klubben.
Vedtak:
Styresamling: Styremedlemmer får som tidligere dekket reise + opphold på styresamlinger.
Årsmøte: Reise og opphold dekkes for de som hjelper til med avviklingen av møtet.
Oppdretterseminar: De styremedlemmer som ikke har konkrete oppgaver på seminaret betaler kr.500,- i egenandel.
Utstilling: De som hjelper til på utstillingen får dekket reise og opphold. (kun den
overnattingen som er nødvendig for å kunne hjelpe til med arrangementet dekkes).
Oppdretterkurs: De i styret som deltar på oppdretterkurs av egen interesse stiller på
lik linje med andre deltagere, men betaler halv kursavgift.
Honorar til den som holder oppdretterkurs: kr. 5000,Honorar til regnskapsfører: kr 8000,Honorar for redigering av Cavalieren: kr 8000,Honorar for RAS utarbeiding og oppfølging av HS – vedtak:
Aud Schønning: kr. 8000,Liv Anne Klubben: kr. 6000,Aud Schønning og Liv Anne Klubben deltok ikke i behandling og avstemming vedrørende det siste punktet i dette vedtaket.

SAK 9/18 Samarbeidsorganer og møter i NKK
•

Nordic Cavalier Union: Et møte ble holdt i Sverige i januar. Det er planlagt nytt
møte i Danmark i oktober. Liv Anne og Aud reiser dit.

•

Den engelske cavalierklubben: Det kan være aktuelt å ta kontakt med dem.
Crufts-utstillingen kan være et møtepunkt

•

Raseklubbenes fellesallianse
Tina har hatt kontakt med dem. Det vil komme opp saker når det nærmer seg RS.
Vi diskuterer videre hvem som skal reise på deres møte på neste styremøte.

•

RS: Vi tar opp spørsmålet om hvem som skal delta i neste styremøte.

Aktivitetsoversikt i styreåret 2018/2019
2018
15. september 2018
13.-14. oktober 2018
27.-28. oktober 2018
16.-18. november 2018
17. november 2018
2019
Mars 2019*
Mai 2019*
25.-26. mai 2019

Aktivitet:
Utstilling Rogaland
Møte – Nordic Cavalier Union
Oppdretterseminar
Dogs4All - stand
Utstilling Nittedal
Oppdretterkurs (hvis tilstrekkelig antall påmeldinger)
Årsmøte 2019
Dobbeltutstilling

*Nøyaktig tidspunkt blir publisert så snart det er klart

Referat fra styremøte 28/8-18
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Tina Lindnes, Unni L. Olsen og Christel
Hagen.
Fraværende: Tove Fernås og Susanne Adelsten.
Referent: Christel Hagen

Sak 10/18: Utstilling i september
Det meste er på plass bortsett fra dommergave. Det er 30 påmeldte pluss 20 stykker i
veteranparaden.
Sak 11/18: Oppdretterseminar 27-28.oktober
Siden det fortsatt er usikkert om Jens Haggstrøm kan stille som foredragsholder tar Aud kontakt med
Liva Vatne. Unni kontakter Olavsgaard for priser og booking.
Sak 12/18: Utstilling i november
Avventer fortsatt endelig bekreftelse på lokaler, det meste er på plass.
Sak 13/18: Stand på Dogs4All
Vi må ta kontakt med NKK om når vi kan forvente en mail om leie av stand osv., for vi har foreløpig
ikke fått noe.
Sak 14/18: Info om arbeidet i avlsrådet
Avlsrådet har kommet godt i gang med arbeidet, og det er mange henvendelser som må følges opp.
Anne Britt Hansen skal hjelpe til med utarbeidelse av en ny helseoversikt på hjemmesiden.
Sak 15/18: Eventuellt
RS-møte første helgen i november, hvem skal stille fra styret?

Referat fra styresamling på Olavsgaard 26-27/10-18
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Tina Lindnes, Tove Fernås, Susanne
Adelsten og Christel Hagen.
Fraværende: Unni L. Olsen
Referent: Christel Hagen

Sak 16/18: Arbeidsform og referater-styremøtene
Mange av styrets saker behandles på chat i tillegg til telefonmøter. Det er viktig at disse vedtakene
også blir tatt med i referatene. Det er også viktig at alle bekrefter at de har lest sakene som kommer
opp på chat og kommer med innspill, også om det er noe de må tenke litt over før de svarer.
Sak 17/18: Arbeidsfordeling i styret
Det ble snakket litt rundt arbeidsfordelingen i styret. Aud og Liv Anne har hatt mye arbeid rundt helse
og avlsråd, så resten av styret må bidra på andre måter.
Sak 18/18: Utstillinger-status
*Utstillingen i november: Lokaler, dommere, ringsekretær og alt er på plass. Tove Fernås sender inn
liste til RC med antall påmeldte med tanke på forpremier og gavekort.
* Utstillingen i mai: Utstillingssted er fortsatt litt usikkert. Om vi skal ha utstilling på Norsjø Ferieland
er avhengig av om vi får ordnet transport for dommerne. Dommer på lørdag og ringsekretær begge
dager er i orden, vi mangler foreløpig dommer på søndag.
Sak 19/18: Oppdretterkurs våren 2019
Er det interesse for et oppdretterkurs våren-19? Eventuelt et for viderekomne? Om det blir et stort
nok antall interesserte legger vi opp til et oppdretterkurs 30-31 mars 2019 med bindende påmelding
innen 1.februar 2019. Kurset vil avholdes på Olavsgaard eller ved Gardermoen, og er beregnet på
oppdrettere som har hatt minst ett kull, eller som venter valper i nær fremtid. (Kurset er senere blitt
utsatt til høsten 2019).
Sak 20/18: Stand på Dogs4All
Om vi skal få til en stand på Dogs4All trenger vi flere til å stå vakt. Det deles i tre skift hver dag, og vi
trenger to stykker til hvert skift, 6 stykker fredag, lørdag og søndag. Marthe har etterlyst frivillige på
Facebook, men foreløpig med liten respons.
Sak 21/18: Raseparade DogAll
Skal vi kun delta på raseparaden søndag siden vi har vår egen utstilling på lørdag? Vi trenger fire
rasetypiske hunder, en i hver fargevariant. Tove Fernås stiller med sin B/T, vi mangler resten.
Sak 22/18: Hjemmesiden
Unni L.Olsen, Unni Myrset og Tina Lindnes tar en samtale rundt omstrukturering av hjemmesiden
med nytt oppsett og nye bilder.

Sak 23/18: Spørsmål om delt godtgjørelse
Det har blitt besluttet at godtgjørelser skal utbetales en gang pr.styreår.

