Referat fra styremøtet 27.01.2021 (telefonmøte)
Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Inger Pettersen,
Ingrun Hagen, Judith Beate Stenehjem, Janne Larsen , og Janicke Sundal.
Fraværende :
Referent: Janicke Sundal

Saker :
1. Status vedr. hjerteattester DogWeb.
Avlssperre på valper som ikke tilfredsstiller klubbens avlsretningslinjer
må fremmes på årsmøte.
2. Årsmøte. Regnskap, årsberetning
Regnskapet må få noen noter i tillegg, så folk vet hva postene dreier seg
om.
Det må skrives mer i innkallingen til årsmøtet, om hvordan digitalt
årsmøte skal foregå.
Innkallingen må innholde informasjon om påmelding. Teams og Google
forms som plattformer vil bli benyttet på årsmøte.
Unni M.lager bruker på Teams for klubben.
3. RAS
Det jobbes med RAS. Ett møte er avholdt, og nytt møte skal holdes i
morgen.
4. Oppdretterseminar
Vi har ikke hørt noe fra hverken Astrid eller Ragnar, men tar
kontakt på nytt med begge foreleserne.

5. Utstillingen
Vi opprettholder håpet om at utstillingen kan avholdes.
Nytt styre må ta tak i utstillingen.
6. Eventuelt
Vi må sjekke ut hvordan vi oppdrettere skal verve og gi valpekjøpere
avslag i pris ved innmelding som nye
medlem i NCK.
Klubben må ha eget program for regnskap.
Styrevedtak : Programvare koster ca 3000,- pr år, og dette kjøpes
inn.
Bente Svarstad Bakken har sagt ja til å være regnskapsfører.
Oppdretterlista : Lista oppdateres etter de nye fylkene.
Nytt styremøte : Onsdag 10.02.2021

Referat fra styremøtet 13.01.2021 (telefonmøte)
Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Inger Pettersen,
Ingrun Hagen, og Janicke Sundal.
Fraværende : Judith Beate Stenehjem og Janne Larsen
Referent: Janicke Sundal

Saker :
1. Helseopplysningene hjemmesiden. Unni O
Vi må ha færre forkortelser på hjemmesiden, så alle forstår enklere hva ting
betyr.
Eks :
Hjerte : UA – Skriv heller : fri for bilyd.
PL – patella luksasjon / kneleddluksasjon

2. RAS
Eva – SM Status
Unni O. spør Eva om oppdatering.
Janne – statistikker Status
Janne oppdaterer alle statistikker / tekst på statistikker.
Importer som er tatt inn registreres.
Aldersoversikt på avlsdyr .
Utavl
Avlstiltak
Vi må få en gruppe til å jobbe videre med RAS :
Kari, Unni M., Ingrun og Janne.

3. Årsmøte må gå digitalt pga korona.
Dato : Tirsdag 13.04.2021
Kl : 18.00.
Regnskapet, ser greit ut.
Årsrapport. Ansvar Unni Myrset og Unni Olsen
Eventuelle saker til årsmøte fra styret.
4. Genetisk variasjon – publisering
Vi legger denne ut på oppdrettersiden til Norske Cavalieroppdrettere og
cavalieroppdrettere på klubbens oppdretterliste på Facebook.
5. Regnskapsfører for 2021.
Kari har spurt Espen, men han vil helst slippe.
Inger spør Bente Bakken.
6. Publisering av info vedr. søksmål fra Dyrebeskyttelsen
Publisering på Facebook gruppene til klubben.
7. Oppdretterseminar – Slik situasjonen er vil det måtte foregå Digitalt – hva
med foredragsholderne ? Janicke hører med Ragnar Thomassen om det går
greit med digitalt foredrag.

8. Eventuelt
Neste møte : Tirsdag 27. 01.2021 kl. 19.00

Referat fra styremøtet 10.02.2021 (telefonmøte)
Tilstede: Kari Skarpsno, Inger Pettersen, Janne Larsen og Janicke Sundal.
Fraværende : Unni Lima Olsen, Judith Beate Stenehjem, Ingrun Hagen, Unni Myrset
Referent: Janicke Sundal

Saker :
Sak 1:
Årsmøte digitalt.
48500 er brukt på medlemsbladet, 80000 var budsjettert.
Ett nummer var kun sendt digitalt i 2020.
Det er vanskelig å vite hva som må budsjetteres for 2021.
Sak 2 :
Skal det lages en brosjyre til nye medlemmer / valpekjøpere ?
Dette kan være gunstig for å få flere medlemmer.
Sak 3 :
Oppdretterseminaret :
Ragnar Thomassen har trukket seg, og kan ikke holde foredrag.
Vi må undersøke nærmere om Astrid Indrebø fortsatt kan holde sitt
foredrag. Kari tar kontakt med henne.

Sak 4 :
DNA tester bør / må tas på nytt fra oldeforeldre generasjon.

Nytt styremøte : Onsdag 10.03. Kl. 19.00.

Referat fra styremøtet 10.03.2021 (telefonmøte)
Tilstede: Kari Skarpsno, Inger Pettersen Unni Lima Olsen, Ingrun Hagen, Unni Myrset,
Janne Larsen og Janicke Sundal.
Fraværende : Judith Beate Stenehjem
Referent: Janicke Sundal

Saker :
Sak 1:
Årsmøte :
Saker til årsmøte, som er kommet inn fra
Grethe Yddal og Nina Kallekleiv :
Sak fra de begge : Et forslag om øket valpepris.
Konklusjon fra styret : Vi har ansvar som klubb å holde en stabil pris, ikke
en pris pga etterspørsel pga covid-19.
Veiledende pris har øket mye de siste årene pga strengere
avlsretningslinjer, så styret mener at prisen blir stående på 20000,Den ble øket på forrige årsmøte.
Valpeprisen er en anbefalt pris fra klubben, som årsmøtet vedtar. Det er
opp til hver enkelt oppdretter å bestemme om de vil følge dette.
Sak fra Nina Kallekleiv med ønske om å kunne bruke hunder med patella,
grad1 i avl.
Patella er ikke et stort problem for rasen, og vi ønsker heller ikke at det skal
bli et problem, derfor mener styret at det er rett å holde på dagens regel.
Oppdretter kan i dag søke avlsrådet for bruk av hund med grad 1 patella,
dersom det er helt spesielle grunner til at man ønsker en hund med grad 1 i
avl.
Styret avviser forslaget.

Sak fra Nina Kallekleiv :
Innmelding av kull til avlsrådet : Forslag om å kunne vente til det er
bekreftet at man venter valpekull ? Dersom kullet er ok i hjertematrisen kan
man vente med innmelding til og godkjenning fra avlsrådet ?
Styret foreslår at vi godkjenner denne endringen.
Sak fra Nina Kallekleiv :
Ønske om at rasespesialen fast skal ha dekken/ kappe som premie til BIS
vinner begge dager. Betalt og skaffet av styret i NCK. ( Dobbelutstillingen ).
Styret går for forslaget.
Sak fra Nina Kallekleiv :
Ønske om å senke alder på avlsdyr til 2 år :
Styret støtter ikke vedtak om å sette ned alder på avlsdyr fra 3 til 2 år.
Vi har satt denne alder med stor tanke på forebygging av SM. Det er viktig
for dagens situasjon for rasen, at denne alder blir stående som den er.
Alder er viktig ift avlsdyr, spesielt med tanke på avdekking av tidlig bilyd på
hjertet og SM.
Sak fra Nina Kallekleiv :
Ønske om å øke antall avkom etter hann hund i avl.
Styret mener at med tanke på helsesituasjonen til rasen er det viktig at 30
avkom etter hannen som det står i dag ikke endres.
Sak fra Nina Kallekleiv :
Ønske om å stille strengere krav for å registrere valper i NKK.
Klubben sjekker med Danmark, men dette er en sak til NKK, ikke til NCK.
Styret ser derfor ikke at dette er en sak styret skal jobbe videre med.
Sak 2 :
Møte med oppdretterne på oppdretterlista.
Rasen må stå i fokus. Klubben består av medlemmer som bruker sin fritid til
å jobbe for klubben. Det er mange ting som skjer med rasen vår nå, så
tiden må prioriteres.
Utstilling i Gvarv :
Vi må finne skriver og ringsekretær.
Bør vi få satt sammen en utstillingskomite, kanskje med frivillige utenfor
styret ?
Nytt styremøte : Avtales på chat.

Referat fra styremøtet 07.04.2021 (telefonmøte)
Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen , Ingrun Hagen, Unni Myrset, Inger Pettersen,
Janne Larsen og Janicke Sundal.
Fraværende : Judith Beate Stenehjem
Referent: Janicke Sundal

Saker :
Sak 1:
Sak 7.1 i årsmøtepapirene : Kjent status på hjertet.
Det ble tidligere sagt at det måtte stå « kjent status» på hunder som skulle brukes i avl, isteden for
krav om status hjerte uten anmerkning. Dette for å unngå kr. 15000,- i bot fra NKK / sunhetsutvalget.
Dette ble bestemt på årsmøtet for 2018.
Registreringsrestiksjoner for Cavalier King Charles spaniel i NKK :
Valper etter foreldre uten kjent status på hjertet blir registrert med avlsperre .
Dette betyr derfor at valper pr i dag kan registreres, selvom foreldre har hjertestatus med bilyd.
Avlsrådet i NCK har raseansvar i Norge, og det er derfor viktig med en klarere ordlyd som krever at
ALLE avlsdyr mellom 3-6 år må ha hjerte uten anmerkning, for å brukes i avl.
Styret i NCK ønsker at hunder i avl mellom 3-6 år MÅ ha hjertestatus UA for å brukes i avl.
Ordlyden «med kjent hjertestatus» ønskes erstattes med hjertestatus uten anmerkning.
Antallet valper registrert etter foreldre.
NCK kan søke om å legge inn restriksjon på antall valper man kan registrere etter hver av
foreldredyrene. Overskrides dette antallet, vil ikke NKK registrere valper utover dette antallet.
Kanskje dette er en sak styret skal jobbe for til neste årsmøte ?
Eventuelt :
Reiseutgifter / hotellutgifter til møter og rettsak.
Det er kommet inn spørsmål om utgifter for de tre oppdretterne fra NCK som er stevnet av
Dyrebeskyttelsen, kan få dekket sine utgifter ift med rettssaken.
Dette er styret enig i, og det vil bli gjort et styrevedtak på dette nærmere rettssaken.
Nytt styremøte : Mandag 12.04.2021 kl. : 19.00.

Referat fra styremøtet 12.04.2021 (telefonmøte)
Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen , Unni Myrset, Inger Pettersen, Janne Larsen,
Judith Beate Stenehjem og Janicke Sundal.
Fraværende : Ingrun Hagen
Referent: Janicke Sundal

Saker :
Sak 1:
På grunn av sykdom må leder Kari Skarpsno trekke seg fra årsmøtet.
Sak 2:
Forslag til ny tekst om SM til hjemmesiden :
Eva Førlandsås har skrevet forslag til ny tekst om SM som skal stå på
klubbens hjemmeside.
Unni Olsen har sendt teksten til styret på mail i dag.
Sak 3:
Årsmøtet :
Forhåndsstemmene som har kommet til Unni Myrset, skal telles sammen
med tellekorpset på årsmøtet i morgen.
Linken til årsmøtet sendes ut på Mail i kveld.
Når årsmøtet tas på web blir det flere deltakere. Det er kanskje en ide å
arrangere årsmøtet på web senere også,
for å få med medlemmer fra hele landet.
Unni Olsen ønsker velkommen til årsmøtet.
Unni Myrset tar ordet ifm valget.

Sak 4 :
Rettsaken :
Styret jobber videre med å skaffe informasjon til advokat Lippestad

Advokaten bør få mest mulig informasjon inn før sommer 2021.
Styret bør samle inn og sortere mest mulig informasjon,
og dette må prioriteres nå fremover.
Skal Liva Vatne kontaktes som mulig vitne i rettssaken ?

Sak 5 :
Utstillingen på Norsjø / Gvarv :
Utstillingen i Bø må prioriteres for det nye styret. Påmeldingen skal åpnes
23.04., så man må snart bestemme om denne utstillingen skal / kan
arrangeres ift Covid-19 situasjonen.
Det nye styret kan kontakte Unni Olsen, dersom det er noe de lurer på ifm
utstillingen.
Neste møte : Leder kaller inn nytt styre til neste styremøte.

Referat fra styremøtet 19.04.2021 (Møte på Teams )
Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen , Unni Myrset, Inger Pettersen, Janne Larsen,
Ingrun Hagen og Janicke Sundal.
Fraværende : Judith Beate Stenehjem
Referent: Janicke Sundal

Saker :
Sak 1:
Utstillingen på Norsjø ferieland.
Det er kommet en forespørsel om påmelding til utstillingen på Gvarv.
Utstillingen må utsettes pga Covid-19 situasjonen.
Ny dato kommer så fort styret får bestemt dette.
Kari kontakter Norsjø ferieland for å avlyse,
og få aktuelle datoer for ny utstilling.
Sak 2 :
Teams på årsmøtet.
Toril prøver å kople opp styret for en test på teams, før årsmøtet.
Hun vil også ta ansvar for oppkoblingen på årsmøtet den 26.04.
Unni M. sender henne mailadresser til alle påmeldte før møtet.

Neste møte : Torsdag 22.04.

Kl : 20.00.

REFERAT FRA STYREMØTE 07.06.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Judith Beate Stenehjem, Janne Larssen, Espen Sjøseth
Stuart, Tove Fernås og Elisabeth J Levinsen
Referent: Elisabeth J Levinsen

Konstituering av styret.
Nestleder: Unni Myrset,
Kasserer: Janne Larssen
Sekretær: Elisabeth J. Levinsen.
Medlemsansvarlig: Janne Larssen
Avlsrådet:
Kari spør Unni Olsen og Anette Bakken om de ønsker å fortsette i avlsrådet. Kari Skarpsno
erstattes av Janne Larssen/Tina Pettersen.
Redaksjonen:
Spørre Unni Olsen om hun vil fortsette (Kari sender mail).
Unni Myrset
Elin Nahanni Leikvangmoen
Helen Eikeland
Komite til punkt 7.1::
Hans Hansen
Unni Myrset
Liv Anne Klubben/Eva Førlandsås (må spørre om de vil bli med)
Utstillingskomite:
Espen Sjøseth Stuart
Tove Fernås
Mail fra NKK vedr DB- rettsaken.
Denne skal besvares innen 14.06.21. Styret bruker uken på å komme med innspill. Blant
annet valg av meddommere..
Nytt ekstraordinært årsmøte for konstituering av styret
Dato ikke valgt. Venter på innspill fra Hans Hansen, som er i dialog med sunnhetsutvalget
i NKK.

Eventuelt
•
•
•

Oppført utstilling 03.10-04.10.21 samt 21.11.21. Janne sjekker opp dette.
Følgende vedtak ble fattet: De 3 saksøkte oppdretterne får dekket reise og
opphold til rettsaken mot dyrebeskyttelsen.
Sette enda mer fokus på sak 7.1, så medlemmer forstår hvorfor dette er en viktig
sak. Nytt innlegg på hjemmesiden?

Neste styremøte er førstkommende onsdag 16.06.21 kl 20.00 på Messenger.

STYREMØTE 16.06.2021
Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås, Judit Beate
Stenehjem, Elisabeth J. Levinsen.

Referat
1 godkjenning av styrereferat fra 07.06.2021
Referatet godkjennes.

2 referat fra møte i komite for 7.1
ikke fått referat, men komiteen består nå av Kari Skarpsno, Liv Anne Klubben, Unni Myrset og Hans
Hansen.
3. rettsak
Alle involverte i rettsaken skal ha et møte fredag, der stiller Kari Skarpsno for Cavalierklubben. Der
vil alle bli orientert om innspill som er kommet fra alle parter.

4

utstilling

Utstilling i 03.-04. oktober i Bø i Telemark må flyttes eller strykes.
Utstilling i november: skal være i Sandefjord, dommer er bestilt.
14-15. august og 04.-05.september er ledig i Vestby hyttepark. Vi går for 14-15.august 2021.
Espen sjekker hvem som kan dømme og være ringsekretærer og skrivere.
Chowchowklubben som også arrangerer 14/15.08.21 må varsles om at cavalier ikke skal stilles på
deres utstilling.

5

avlsrådet

Det nye avlsrådet består av:
Janne Larssen
Anette Bakken
Tina Pettersen

6

ekstraordinært årsmøte

Må avvente. Venter svar fra nkk ang sak 7.1

7

eventuelt

Neste års utstilling: tas opp på neste møte

Neste møte: mandag 28.06.21 kl 2000

STYREMØTE 30.06.2021
Tilstede: Espen Sjøseth Stuart, Elisabeth J Levinsen, Kari Skarpsno, Tove Fernås, Janne Larssen, Unni
Myrset.
Ikke tilstede: Judith Beate Stenehjem.
Referent: Elisabeth Juli Levinsen

1. Godkjenning av styrereferat 16.06.2021. Godkjent.
2. Utstillingene: Vi mangler dommere til utstilling 14.-15. august. Vi må finne en annen dato.
Utstillingskomiteen kommer tilbake med nytt alternativ innen 09.07.2021.
3. Rettsak DB: Partene har hatt et møte med advokat, der meddommere og vitner ble diskutert.
Ellers ikke noe nytt. Styret diskuter at enkelte veterinærer ikke vet forskjell på king charles
spaniel og cavalier king charles spaniel. Dette må vi opplyse mer om.
4. Sak 7.1. Venter fortsatt på svar fra NKK.
5. Eventuelt. Vi snakker om å ha et møte med oppdrettere på teams etter sommeren. Nytt
styremøte 26.07.2021 kl 20.00 på Teams.

REFERAT FRA STYREMØTE 26.07.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Judith Beate Stenehjem, Janne Larssen, Espen Sjøseth
Stuart, og Elisabeth J Levinsen
Ikke til stede: Tove Fernås
Referent: Elisabeth J Levinsen

Godkjenning av styrereferat 30.06.21
• godkjent(rett opp i navn)
Status utstillinger
•

Jobber med å få til utstilling 17.10.21, flyttet fra 03.-04.10.21. Legge info på hjemmeside
om at det jobbes med å få det til. Utstilling i Sandefjord 21.11.21 går som planlagt.

Ekstraordinært årsmøte
•

7.1 må stemmes for. Medlemmene må forstå at dersom det blir nedstemt igjen vil styret
gå av fordi de ikke vil styre en klubb som kan avle på syke hunder.

• Nytt varastyremedlem Elin Marie Moen.
Avstemming skjer ved håndsopprekning.

Eventuelt
Mange medlemsblader og mailer kommer i retur. Medlemmer oppfordres til å oppdatere sin
kontaktinfo!
Neste styremøte: 30.07.

REFERAT FRA STYREMØTE 23.08.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås og
Elisabeth J Levinsen
Referent: Elisabeth J Levinsen
•

Utstilling i 21.november i Sandefjord mangler lokale! Mottatt masse tips, ingen tips førte
fram, Veldig beklagelig, men vi har ikke noe annet valg enn å avlyse.

Eventuelt
Utstilling på jessheim; bruke smittesporingsapp?
Oppfordre flere til å søke seg inn på oppdretterlista
Planlegge neste års utstillinger.
Neste styremøte er torsdag 26.08 kl 20.00

REFERAT FRA STYREMØTE 26.08.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås og Elisabeth J Levinsen
Referent: Elisabeth J Levinsen
INFORMASJON ETTER MØTE MED ADVOKAT ANGÅENDE RETTSAKEN I NOVEMBER
Vi må lage en «informasjonsflyer» for rasen vår. Forklare hvorfor velge en hund der oppdretter
følger cavalierklubbens regler. Hjertesjekk og debutalder 3 år har allerede blitt et krav- styret vil
jobbe for at også disse punktene skal være obligatoriske:
•
•
•
•
•

Patellasjekk
Øyelysing
Antall avkom et foreldredyr skal kunne ha
DNA test av Episodic Falling / curly coated syndrome
Grense på innavlsprosent

Unni lager layout, styret sender tekst på MAIL. frist 29.08
EVENTUELT
Planlegge nytt oppdretterkurs/nye kurs

Neste møte: 29.08 kl 20.00

REFERAT FRA STYREMØTE 07.09.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås og
Elisabeth J Levinsen
Referent: Elisabeth J Levinsen
•

Utstilling i 21.november i Sandefjord mangler lokale! Mottatt masse tips, ingen tips førte
fram, Veldig beklagelig, men vi har ikke noe annet valg enn å avlyse.

Eventuelt
Utstilling på jessheim; bruke smittesporingsapp?
Oppfordre flere til å søke seg inn på oppdretterlista
Planlegge neste års utstillinger.

REFERAT FRA STYREMØTE 13.09.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Judith Beate Stenehjem, Janne Larssen, Espen Sjøseth
Stuart, og Elisabeth J Levinsen, Tove Fernås
Referent: Elisabeth J Levinsen

1. UTSTILLING SANDEFJORD
Utstillingen er dessverre avlyst da vi ikke klarte å skaffe lokale, NKK har godkjent at vi
avlyser. Fikk masse tips, men ingen som kunne være aktuelle.
Utstilling i Norsjø i mai- dette er booket.
2. FLYER CAVALIER
Oppdaterte denne med litt info om hva cavalierklubben driver med.
3. FORBEREDELSE RETTSAK
Møte mellom partene 02.10 på Gardermoen. Vi undersøker om det kan streames.
4. EVENTUELT

REFERAT FRA STYREMØTE 28.09.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås og
Elisabeth J Levinsen
Ikke tilstede: Judit Beate Stenehjem
Referent: Elisabeth J Levinsen

1. Utstilling Rogaland
Vi søker NKK om å holde utstilling i Rogaland 27.8-28.08.2022.
2. Utstilling Olaløkka
Katalogene er klare. Tilskuere er nå tillatt og man kan få kjøpe billetter. Lage info om utstilling til
deltakere. Nummerlapper blir sendt ut i løpet av kort tid.
3. Møte 02.10. Quality Hotel Gardemoen
De saksøkte møtes for å forberede rettsaken. Styret har vedtatt at reise og opphold samt middag
skal dekkes av klubben.
4. Eventuelt
Det har vært et møte mellom styret og de 3 som må møte i retten. Referat unntatt offentligheten.
Opplysninger i Brønnøysundregisteret må oppdateres. Signaturrett for klubben: Kari Skarpsno og
Unni Myrset, hver for seg.

Neste møte: 04.10.2021 kl 20.00 på teams.

REFERAT FRA STYREMØTE 04.10.2021

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
•

De saksøkte har møttes 02.10.2021 på Gardermoen. Forberedelse til rettsak.

•

Vi diskuterer hvordan samle inn helsedata på cavalier.

•

Det skal være avlsrådkurs 23.04-24.04.2022

Nytt møte 05.10.2021

REFERAT FRA STYREMØTE 05.10.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås, Elisabeth
J Levinsen
Ikke tilstede: Judit Beate Stenehjem
Referent: Elisabeth J Levinsen

•

Det har vært sonderingsmøte med de saksøkte raseklubbene, NKK, DB med advokater
05.10.21. Nytt møte vil finne sted i løpet av 1 uke for å fortsette sonderingene.

•

NKKs 60. ordinære RS-møte 27. og 28.11.21- klubben representeres av Espen Sjøseth
Stuart

REFERAT FRA STYREMØTE 19.10.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås og
Elisabeth J Levinsen
Ikke til stede: Judit Beate Stenehjem
Referent: Elisabeth J Levinsen

Agenda: Avlsretningslinjer
•

Oppdatere dokumentet vedrørende avlsretningslinjene slik at det er riktig etter vedtak
fattet på årsmøtet 2021 og RAS dokumentet fra 2018.

•

Eventuelt: Vi bestiller klistremerker med skrift for å fronte cavalieren

Neste møte: 25.10.21

REFERAT FRA STYREMØTE 25.10.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Janne Larssen, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås og
Elisabeth J Levinsen
Ikke til stede: Judit Beate Stenehjem
Referent: Elisabeth J Levinsen

•

Avlsretningslinjer står igjen på agendaen. Vi fortsetter med gjennomgang av dokumentet
vedrørende avlsretningslinjene slik at det er riktig etter vedtak fattet på årsmøtet 2021
og RAS dokumentet fra 2018. Oppdateres på nettsiden.

•

Det har vært et møte mellom partene angående eventuelt forlik før rettsaken i
november. Førte ikke fram.

•

Eventuelt: Vi noterer ned saker vi vil ha opp på årsmøtet neste år.

Neste møte: 08.11.21

REFERAT FRA STYREMØTE 30.11.2021

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Espen Sjøseth Stuart, Tove Fernås og Elisabeth J Levinsen
Ikke til stede: Judit Beate Stenehjem, Janne Larsen
Referent: Elisabeth J Levinsen

•

Espen har vært på Representantskapsmøte i NKK. Protokoll er tilgjengelig på NKK sin
side. Stikkord: Endring på fullcertordningen, kontingent øker med 50 kr.

•

Utstillinger: vi begynner planlegging av neste års utstillinger.

Eventuelt:
• Facebooksiden til norsk cavalierklubb får meldinger på Messenger. Vi ønsker
henvendelser på mail, da blir de sett raskere.
• Endring av kontingent
• Vi må ha dommermøte neste år.
• Planlegge oppdretterkurs neste år.
• Planlegge oppdretterseminar neste år
• Elisabeth J Levinsen får tilgang til bank. Enstemmig vedtatt.
Neste møte: 22.12.21 kl 20.00

