Referat fra styremøte i
Norsk Cavalierklubb
Telefonmøte via SKYPE 17.01.2017

Kl 20:00 – 22:00

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Anita Vestgård, Iren Rudshaug, Janicke Sundal
Jorunn Øyen og Unni Myrset. Delvis fravær: Janne Larssen

Sak 1/2017 Referat fra møtet 19.12.16
Referatet godkjennes og legges ut på hjemmesiden.

Sak 2/2017 Oppdretterseminar – program, samt arbeidsfordeling før og under
seminaret. Hvem skal ha et spesielt ansvar?
Unni legg det ut på hjemmesida så fort det er klart. Vi mangler bare noen detaljer.
Skal vi ha med patellaforedraget? Det er et spørsmål om tid.
Janne må vite når foredragsjolder kan komme slik at vi kan ha med alle tre temaer.
Alternativt tidligere lunsj for å få alt til å fungere godt.
Janne snakker med foredragsholder for å bekrefte.
Unni spør på hotellet om det er mulig å ha lunsj kl 11:45 så kan vi starte 12:30.
Sak 3/2017 Utstillingene i mai – dommere samt arbeidsfordeling mellom
utstillingskomiteen og resten av styret
Det er dobbeltbooking på utstilling helga da vi er på Bø.
Kari må undersøke det og avbooke de to andre hos Chow Chow -klubben
Aud vil kontakte NKK og prøve å få storcert til søndag i stedet for lørdag.
Aud skal komme fram med flere dommerforslag til utstillingen i mai, vi tar resten pr mail.
Alle bør svare om det er ok slik at vi får avgjort dette fort.

Sak 4/2017 Oppdretterkurs – skal vi gjennomføre dette i vår?
Dette fikk vi ikke tid til så vi tar et ekstra styremøte neste onsdag.

Sak 5/2017 Utstillinger i 2018 – når og hvor?
Vi må legge inn utstillinger for 2018
Dette fikk vi ikke tid til å fullføre så vi tar det neste onsdag.

Sak 6/2017 Årsmøtet
Dette fikk vi ikke tid til så vi tar det neste onsdag.

Sak 7/2017 Saker unntatt offentlighet: Oppdrett
Styret diskuterte sakene som er unntatt offentligheten.

Sak 8/2017 Eventuelt
a) Vi bestemte på Olavsgård at vi skulle sende mail til enkelte oppdrettere og invitere
dem på seminar. De som ikke har vært med på en stund og de som er nye.

Neste styremøte blir via Skype onsdag 25.01.2017 kl 20:00.

Referent,
Unni Myrset
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Referat fra styremøte i
Norsk Cavalierklubb
Telefonmøte via SKYPE 25.01.2017

Kl 20:00 – 22:05

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Anita Vestgård, Iren Rudshaug, Janne Larssen,
Janicke Sundal og Unni Myrset. Fravær: Jorunn Øyen

Sak 2/2017 Oppdretterseminar
Programmet er straks klart og invitasjonen legges ut på hjemmesida før helgen.
Sak 3/2017 Utstillingene i mai – dommere samt arbeidsfordeling mellom
utstillingskomiteen og resten av styret
Cavalierer er tatt bort fra Chow Chow-klubben klubben’s utstilling samme helg som vi har
våre utstillinger i mai.
Dommerforslag ble diskutert. Det ble enighet om liste over dommere som skulle spørres.
Aud kontakter dem.
Utstillingen ved Norsjø: Utstillingskomitè er Kari, Janicke, Jorunn og Janne. Vi forsøker å
finne en som kan være utstillingsleder denne helgen. Sløyfer, pluss ekstrasløyfer blir bestilt
inn.

Sak 4/2017 Oppdretterkurs – skal vi gjennomføre dette i vår?
Vi har 8-9 forhåndspåmeldte. Er der kapasitet? Vi må tenke på dette i et par uker til neste
styremøte.

Sak 5/2017 Utstillinger i 2018 – når og hvor?
 Norsjø i Bø (-lage tradisjon for klubben her siste helga i mai?) 26.-27.mai 2018.
Dette bli dobbelutstilling med Storcert søndag!
 Jessheim november helgen 17.-18.nov 2018 …samtidig som NKK(dogs4all) men
motsatt dag.
 Rogaland i september: 15.-16 sept 2018? Kari forespør gruppe Rogaland om de har
kapasitet til å arrangere.
Alle hundklubber får mail om at vi er med alle utstilinger unntatt disse helgene vi har selv.

Sak 6/2017 Årsmøtet
Norsjø i Bø, lørdag 26.mai 2017
Kari har laget dokumentet som skal ut i Cavalierbladet. Aud sender det over til redaksjonen.

Sak 8/2017 Eventuelt
a) Oppdretterlisten og deltagelse på klubbens seminarer ble diskutert.
b) Vi vil utarbeide en tekst med råd og tips for dem som ønsker å bli oppdrettere.
c) Protokolltilførselen til sak behandlet på møtet 19.12.16 ble diskutert

Neste styremøte blir via Skype onsdag 14.02.2017 kl 20:00.

Referent,
Unni Myrset
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Referat fra styremøte i
Norsk Cavalierklubb
Telefonmøte via SKYPE 14.02.2017

Kl 20:00 – 22:00

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Anita Vestgård, Janne Larssen, Janicke Sundal,
Unni Myrset og Jorunn Øyen. Fravær: Iren Rudshaug

Saker:

9/2017 Dommere til utstillingen i mai
Simone Frankenberg (Welfenhof Cavaliers) og Anita Godwin (Cavaleigh) er bekreftet.

10/2017 Status for utstillingene i mai
Utstillingskomiteen er godt i gang. Ringsekretær, skriver og sted er ok. Dommere må bookes
på hotel, eller camping hvis de ønsker det. Det må også sørges for overnatting til
ringsekretær og skriver.
Klubben trenger 2 nye telt og et ustillingsbord, så det må bestilles inn.
Det er planen å dele ut mestvinnersløyfene på utstillingen.
Det vil bli grilling om der er utstyr til det. Vi kjøper inn litt ekstra til gjestene men utstillerne tar
med seg sitt. Når alt er klart så skriver vi på hjemmesiden at alle må ta med seg mat til å
grille, grillkull og hyggelig stemning. Det vil bli informert også på PM til utstillingen.
Unni sjekker om der er griller og utstyr

11/2017 Stauts for oppdretterseminaret i mars
Planlegging og påmeldinger er i gang.

12/2017 Oppdretterkurs?
Olavsgård er booket, men vi vi helst ha minst 8 erfarne oppdrettere påmeldt for å få dratt i
gang gode diskusjoner i det planlagte gruppearbeidet.
Aud skriver en innbydelse spesielt rettet mot erfarne oppdrettere. Frist for påmelding blir
13.mars. Unni legg på hjemmesida og FB når innbydelsen er skrevet ,og Janne sender
mailen til alle oppdrettere.

13/2017 Henvendelse fra gruppe Hordaland – se mail

Saken ble diskutert. Anita svarer til gruppen og informerer om at de kan søke støtte hos
klubben men ikke ta kontingent selv da denne administreres, styres og deles med NKK..

14/2017 Saker unntatt offentlighet – oppdrett
Sakene ble diskutert.

15/2017 Eventuelt
Videre arbeidsoppgaver ble diskutert.
Neste styremøte blir på SKYPE mandag 20.03.2017 kl 20:00.
Etter det er neste styremøte blir på Garder Hotell fredag 24.03.2017 kl 17:00.

Referent,
Unni Myrset
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Referat fra styremøte i
Norsk Cavalierklubb
Telefonmøte via SKYPE 20.03.2017

Kl 20:30 – 21:35

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Anita Vestgård, Janne Larssen, Janicke Sundal,
Unni Myrset. Fravær: Jorunn Øyen og Iren Rudshaug
Saker:
Styrereferat:
Referat fra 14.02.2017 er godkjent med kommentarer. Legges på hjemmesiden.
Oppdretterseminar:
Deltagelse på oppdretterseminar ble diskutert! Unni sender mail til ekstra påmeldt person.
Slides og presentasjon er klart.
Helseundersøklsen:
Den skal presenteres på søndag på seminaret og legges ut på hjemmesida etterpå.
Helgens styremøter:
Vi endrer start på fredag til kl. 18:00 pga ankomsttider.
Vi jobber til ca kl 14 med lunsj i mellom.
Oppdretterlista:
Det må sjekkes om alle er medlemmer.
Utsendinger av bladet ble diskutert.
Billag og regnskap ble diskutert. Aud sender mail til regnskapsfører.
Telefon til leder ble diskutert. Aud kjøper en enkel uten avbetalingsabonnement.
Styremedlemmers arbeidstider ble diskutert. Vi legger til et skriv på hjemmesiden «Om
styret» at dette går på frivillighet og at vi ikke har åpningstider eller kontortid.

Neste styremøte blir på Garder Kurs og Konferansehotell fredag - lørdag 24.25.03.2017 kl 18:00 – ca 14:00

Referent,
Unni Myrset

Referat fra styremøte i
Norsk Cavalierklubb
Styremøtesamling på Garder

24.03.2017
Kl 18:00 – 20:00
25.03.2017
Kl 09:00 – 14:00

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Anita Vestgård, Janne Larssen, Janicke Sundal,
Unni Myrset, Jorunn Øyen og Iren Rudshaug
Saker:
1) Referatet fra forrige møte
Godkjent.
2) Årsmøtedokumentene- videre arbeid og timing
Årsberetning må skrives, Aud og Kari finner info, datoer osv og skriver. Regnskap og
budsjett er straks klart.
3) Årsmøtet – saker og utsending av årsmøtepapirer.
Det har så langt kommet inn et forslag til årsmøtet. Vi gikk gjennom hvert punkt.
Styret vurderte forslagene, og kommentarene fra styret blir sent med
årsmøtepapirene. Aud ber om kommentar fra NKK til noen av punktene.
Innkalling til årsmøte på epost:
Vi må se på om vi kan sende innkalling til årsmøte på epost slik at vi ikke er så
avhengig av tidsfristene i Cavalieren. Vi må be nye medlemmer om epostadresse,
samt be medlemmer om å oppdatere mailadresser på NKK sine «Mine sider».
Janne, medlemsansvarlig, må sjekke om det på NKK kan ekstrakteres epostadresser
til bare NCK-medlemmer.

4) Helseundersøkelsen
Aud tar det opp på seminaret.
5) Oppdretterkurset
Får vi erfarne oppdrettere til å komme?
Kunne det vært et oppdateringskurs i stedet eller i tillegg? Dypere tema?
Kurset er utformet slik at deltakerne skal lære å bruke stamtavler og informasjon om
hundene som ligger der når de planlegger sitt oppdrett.
Vi må ha stamtavler til disposisjon.
Papir er kanskje å foretrekke i gruppearbeid framfor digitale løsninger.
6) Utstillingene i mai

Utstillingskomiteen har det meste på plass. Det gjenstår detaljer for dommere,
booking av mat, vær, middager osv.
Utstillingskomiteen bestemmer og ordner det praktiske som gjenstår selv.
7) Hjemmesiden – spørsmål fra Unni:
a. Dommerpresentasjon – Nordsjø
Janicke ber om presentasjon av dommerne og Unni får den til hjemmsiden. Den blir
også lagt ut i bladet.
b. Info om utstillinger på hjemmesiden
Unni kan lage et orslag.
c. Tekst om sykdommer på hjemmesiden
Utsettes til neste styreperiode.
d. "Råd og tips til den som ønsker å bli oppdretter"
Utsettes til neste styreperiode.
e. Gruppene på hjemmesiden
Unni sender mail om de vil presantere seg selv og legger det ut på hjemmesiden.
8) Eventuelt
a. Hvem er første vara?
Med likt stemmetall er første vara den av varamedlemmene som har lengst
medlemstid i klubben. I dette tilfellet er det Janicke..
b. Annet
Regnskapet:
Det er noen små uklarheter, men hele styret er enig om at vi gir regnskapsfører
beskjed om at regnskapet sendes slik det er til revisor.
Oppdretterlisten:
Spørreskjema til oppdretterlisten skal tas opp på dagens seminar og høre hva
oppdrettene mener før vi behandler saken.
Vi må ha gjennomgang av Oppdretterlisten herunder opplæring av oppdrettere,
mentorordning og obligatoriske oppdrettersamlinger.
Dommer/oppdretterseminar:
En ide er å ta med hunder slik at en lærer ved å se.

Oppdretterseminaret:
Oppdretters time: Vi lar deltakerne bestemme hva de vil ta opp.
Oppdretterkurset:
Vi er veldig skuffet over at det er så få påmeldte. Vi kan gjøre en offensiv på
hjemmeside og FB for å få flere påmeldte!
OBS: det er feil på innkallingen til årsmøte i avd søndenfjeldske. Unni legg ut info om
dette på hjemmesida!
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Neste styremøte blir 18.april. 20:30 - 21:30
Frist for innkomne saker til årsmøte 22.april
Mandag 24.april må vi ha et styremøte hvis det kommer flere innkomne saker til årsmøtet.
Tidspunkt tar vi på mail.

Referent,
Unni Myrset
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Protokoll
Årsmøte i Norsk Cavalierklubb
Lørdag 27.mai 2017 – Kl.18.00
Norsjø Ferieland
3812 Akkerhaugen

Leder Aud Schønning ønsket alle velkommen og det var 31 fremmøtte.
1. Valg av møtedirigent
Aud Schønning ble enstemmig valgt som møtedirigent.
2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen.
Liv Anne Klubben og Anne Britt Hansen ble valgt som referenter.
Marthe Bøhmer og Liv Nancy Eliassen ble valgt til å skrive under protokollen.
3. Valg av tellekorps, 3 personer
Pga. mange forhåndsstemmer så ble følgende 4 personer valgt inn i tellekorps:
Martha Bøhmer, Edwin Haraldsvik, Hans P.C. Hansen og Lise Kathrine Halvorsen.
4. Godkjenning av Innkalling
Det ble gjort en presisering på at Innkallingen inneholdt en feil ved at stemmeseddel til
avd. Søndenfjeldske var blandet sammen med stemmeseddelen til hovedklubben. Feilen
ble oppdaget for sent til å få rettet den og årsmøtet ble spurt om de kunne godkjenne
Innkallingen med denne feilen. Årsmøte godkjente dette ved at stemmesedlene til avd.
Søndenfjeldske ble tatt ut av årsmøtet til hovedklubben. Det ble også godkjent av Årsmøte
at Årsmøtet til avd. Søndenfjeldske skulle begynne rett etter at Årsmøte for hovedklubben
er avsluttet. Innkallingen ble enstemmig vedtatt.
5. Årsberetning for 2016
Enstemmig godkjent.
6. Regnskap for 2016
Enstemmig godkjent.
7. Budsjett for 2017/2018
Enstemmig godkjent.
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8. Innkomne saker/forslag
Det ble diskutert om bruk av Fullmakt til saker:
Det ble stemt over om man kan bruke fullmakt til saker i tillegg til personvalg. Følgende 2 forslag
ble stemt over:
1. Kan fullmakt brukes til saker og valg? – fikk 11 stemmer
2. Kan fullmakt brukes kun til valg? – fikk 20 stemmer
Forslag nr. 2 - fullmakt kan kun brukes i forbindelse med personvalg fikk flertall.
1. Forslag fra Elise Tandberg og Henriette Løset:
(Forslaget er listet punktvis med styrets kommentarer og forslag rett under hvert punkt):
1. Dogweb.
A. Vi ber om at raseklubben tar initiativ til å utvide Dogweb, slik at man kan legge til de
mest prevalente rasespesifikke sykdommene, minimum MVD og Chiari
Malformasjon/Syringomyelia. Både oppdretter og eier skal med veterinærattest/MRrapport kunne melde inn sykdom. Veterinær skal også kunne melde inn sykdom på eget
initiativ. Både oppdretter og eier plikter å innrapporterte til Dogweb, hvis diagnosene
stilles.
B. Videre at Dogweb åpnes for å registrere hvilke hunder som er hjerteundersøkt
(spesifisere hvilken undersøkelse som er brukt; auskultasjon, ekko, annet) og MR-scannet
(CM/SM), inkludert resultat av scan/undersøkelse og alder/dato ved undersøkelse/
scanning(er).
Slik vil oppdrettere som gjennomfører disse undersøkelsene få registrert sin innsats og
valpekjøper verdifull informasjon. Man kan evt. se på hvordan dette gjøres i Danmark.
(Ref.1).
Styrets kommentarer: Vi har vært i kontakt med NKK om dette spørsmålet, og det vil snart være
mulig å få til en sentral registrering av hjertesykdom i forbindelse med et screeningprogram som
NKK planlegger. Det er naturlig at cavalierene deltar i et slikt program, og registrering vil dermed
bli gjennomført i forbindelse med dette programmet.
Det kan også være mulig å få til registrering av MR-skanning av syringomyeli, men dette må i så
fall tas spesielt opp med NKK. Styret mener at vi bør se på erfaringene med registrering av
hjertedata før vi går videre med dette tiltaket.
Uansett kan ikke veterinær innrapportere resultater uten eiers godkjenning. Det vil være brudd på
dyrehelsepersonelloven.
Behandling: Formulering i styrets innstilling ble endret da NKK har kommet med nye opplysninger
vedrørende det planlagte screeningsprogrammet. Det er planlagt iverksatt ved årsskiftet. Det er
ikke et prøveprosjekt, men en iverksettelse av registrering av hjerteresultater i DogWeb basert på
screening. Undersøkelsesmetoden(e) er ikke endelig fastsatt, men det blir mer enn auskultasjon
som de fleste av Norsk Cavalierklubbs oppdrettere praktiserer i dag. Undersøkelsene skal kun
kunne foretas av spesialister, og ifølge NKK blir det et lite antall godkjente spesialister i ordningen.
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Styrets opprinnelige innstilling: Styret får i oppgave å gå i dialog med NKK om det planlagte
screeningprogrammet og sørge for at cavalieren får delta i dette programmet. Sentral registrering
av MR-skanning gjennomføres ikke nå, men vurderes på nytt når programmet for hjertescreening
er fullført.
Styrets innstilling ble endret til:
Styret får i oppgave å gå i dialog med NKK om det planlagte screeningsprogrammet. Om NCK skal
være med i ordningen må vurderes på et senere tidspunkt når vi ser erfaringene med ordningen.
MR-skanning gjennomføres ikke nå.
Styrets endrede innstilling ble vedtatt.

2. Vi foreslår at raseklubben årlig gir medlemmene en oversikt over helserelatert arbeid/planer
som foreligger i forhold til å håndtere de mest prevalente sykdommene hos rasen, MVD og
CM/SM. En oppsummering over hva som er gjort i året som har gått, og hva som planlegges
kommende år. Styrets kommentar: Dette mener styret er dekket, ved at det vil bli rapportert i
RAS-dokumentene ved hver rullering. Aktiviteter styret gjennomfører på dette feltet vil dessuten
framgå av hjemmesiden og bli referert på samlinger.
Styrets kommentar: Dette mener styret er dekket, ved at det vil bli rapportert i RAS-dokumentene
ved hver rullering. Aktiviteter styret gjennomfører på dette feltet vil dessuten framgå av
hjemmesiden og bli referert på samlinger.
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

3. Vi foreslår at scanningsprogram vedrørende MVD skal bli obligatorisk etter liknende mønster
som i våre naboland. Den danske metoden er kanskje mest nærliggende, mtp. de overveldende
positive resultater de kan vise til.(Ref.2).
Vi ber om at raseklubben rådfører seg med NKK, og får den nødvendige hjelp i forhold til å starte
arbeidet med dette, spesielt genetikere mtp forhold man må ta høyde for i Norge, vedr. genpool
situasjonen.
Kennelklubbene og raseklubbene i Danmark og Sverige bør konsulteres, da de har kommet i gang
med hjertescannings program, men nasjonale forhold må ivaretas når man planlegger den norske
modellen, bl.a. for å ta hensyn til evt. særnorske forhold med tanke på genpool problematikken.
Vedrørende CM/SM foreslår vi at alle hunder som skal brukes i avl må MR-scannes. Hvordan, ved
hvilken alder og hvor ofte, må vurderes av spesialister. Belgia er et eksempel på hvordan en slik
screeningsprotokoll har redusert forekomsten av CM/SM betydelig. Ny viten kan komme til nytte
mht mulighetene for å forenkle et slikt screeningprogram. (Ref.3,4).
Vi krever at raseklubben skal slå hardt ned på oppdrettere som bevisst avler videre på hunder hvor
avkommet har blitt diagnostisert med Early onset MVD, eller CM/SM. Hvis avkom blir diagnostisert
med early onset MVD/ CM/ SM, må man ta stilling til om foreldre skal tas ut av avl, eller om man
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finner det vitenskapelig tilrådelig å undersøke, og videre monitorere foreldrene så lenge de brukes
i avl. Dette er imidlertid også en beslutning som må gjøres av spesialister i genetikk. Henny van der
Bergs arbeid viser klart effekten av å gjennomføre slik screening.
Styrets kommentar: Når det gjelder MVD må videre aktiviteter og oppfølging vurderes etter at
screeningprogrammet er fullført.
I helseundersøkelsen framkom det at det bare var i underkant av 6% av hundene som var
diagnostiserte med Syringomyeli. I sitt foredrag på oppdretterseminaret sa også veterinær Lande,
som har enav scanningklinikkenei Norge,at antall cavalierer med dårlig scanningresultater hadde
gått betydelig ned de siste årene.
Vi har bedt NKK’s helseavdeling uttale seg om spørsmålet vedrørendeobligatorisk MR-scanning og
fått følgende svar: «Ettersom en MR-undersøkelse er kostbar vil vi ikke anbefale at det innføres
som krav for registrering, derimot kan det være en avlsanbefaling. Samtidig kan man se på
resultater fra nyere forskning som beskriver anatomiske trekk som disponerer for syringomyeli, og
lage en strategi på å avle seg vekk fra disse morfologiske trekkene (som heller ikke er i tråd med
rasestandard, så vidt vi kan se). Ved å tilnærme seg problemet fra flere vinkler vilman forvente
raskere fremgang.»
Vi bør generelt vurdere klubbens oppfølging av oppdrettere, både med veiledning, kurs og kontroll.
Hvordan bør utredes og vurderes nærmere. Vi foreslår derfor at styret i det kommende året
gjennomfører et arbeid for å vurdere fordeler og ulemper ved ulike ordninger nærmere. Det bør
settes ned en egen gruppe som arbeider spesielt med dette.
Styrets innstilling: Videre MVD registrering vurderes i forbindelse med screeningundersøkelsen.
Det innføres ikke krav om obligatorisk MR-scanning av cavalierer.
Årsmøtet ber styret ut arbeide en vurdering av mulige tiltak for oppfølging av oppdrettere for
veiledning, kurs og kontroll der ulike fordeler og ulemper ved de ulike alternativene framgår. Dette
legges fram som en sak for årsmøtet 2018.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

4. Vi foreslår at det etter en kort overgangsperiode ikke vil være mulig å registrere avkom etter
hunder som ikke har gjennomført scanning i forhold til hjerte og nevrologisk sykdom (UL/ MRI) i
NKK.
Styrets kommentarer: Dette er en oppfølging av pkt. 3og avhenger av beslutningen i dettepunktet.
Styrets innstilling: Det er ikke aktuelt å vurdere et registreringsforbud for ikke scannede hunder på
det nåværende tidspunkt.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
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5. Vi foreslår at det nedsettes en helsekomite i raseklubben, som har konkret innflytelse ved
stemmegivning i styret. Vi anser at en ren rådgivende komité uten reel makt vil være uten
betydning.F.eks, kan et eller flere styre medlemmer være en del av komiteen og stemme på vegne
av flertall i komiteen over helserelaterte saker.
Styrets kommentarer: I henhold til lovene er det styremedlemmene som har
beslutningsmyndighet. Det kan ikke endres, og beslutning i viktige helsesaker må fattes av styret
eller årsmøtet, avhengig av sakens omfang og innhold. Man kan ikke delegere vekk det ansvaret.
En helsekomite, eller et avlsråd, kan ha fullmakter innenfor et definert og avgrenset område i
forhold til helsespørsmål. Det er opp til det til enhver tid sittende styret om det skal oppnevnes en
helsekomite/avlsrådeller ikke.
Styrets innstilling: Forslaget avvises.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

6. Vi foreslår at raseklubben må jobbe for å gjøre MRI undersøkelser lettere tilgjengelige og
billigere ved f.eks. ved å gjøre avtaler ved private senter. Man bør også se på hvor det er best
kompetanse i forhold til billedtydning.
Styrets kommentarer: Dette kan styret se nærmere på i året som kommer.
Styrets innstilling: Styrets bes i kommende periode å undersøke muligheter for å tilgjengeliggjøre,
og om mulig også få ned prisen på, MRI-undersøkelser via avtaler med private sentre.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

7. Alle kandidater som stiller til valg må presenteres FØR valg, ikke etter, slik det gjøres per i dag. Å
ekskludere alle medlemmer bortsett fra den innerste kjerne som kjenner hverandre fra å kunne
delta i valg, kan ikke være forenlig med eksisterende lover og retningslinjer i et demokrati.
Styrets kommentarer: Dette er et forslag til valgkomiteen som beskriver noe som har vært
gjennomført i de årene det har vært flere ulike kandidater til ulike styreverv. Dette er vi sikre på at
valgkomiteen selv vil vurdere å følge opp.
Styrets innstilling: Det henstilles til valgkomiteen om å sørge for at styrekandidatene beskrives i
forkant av valg.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
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8. Etter å ha vært i kontakt med styreleder i Danmarks cavalierklubb, som også er medlem i den
norske cavalierklubben, foreslår vi at norsk cavalierklubb går inn for å samarbeide med nabolands
cavalierklubber. Per dd. er det lite/ingen erfaringsutveksling over grensene. Hvorfor man fra
styrets side ikke ønsker samarbeid om felles problem forstår vi ikke. Isolering er aldri av det gode.
Styrets kommentarer: Det er ingen isolering pr i dag. Det til enhver tid sittende styre tar de
kontakter de har behov for, og vi har periodevis mer utstrakt kontakt enn i andre perioder. Vi
mener at denne vurderingen må overlates til styret.
Styrets innstilling: Forslaget avvises. Ansvaret for et slikt samarbeide ligger hos styret.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

9. Vi foreslår at ny og banebrytende forskning på cavalierens helse blir presentert av raseklubben. I
år var f. eks. den danske studien som viste en over 70% reduksjon av MVD etter innføring av
screeningsprogram en slik nyhet. Videre Clare Rusbridge og co. sin studie om MRI, hodeform etc.
Disse banebrytende nyhetene er det helt innlysende at raseklubben bør informere medlemmer
om på tilgjengelige plattformer.
Styretskommentarer: Dette punktet har stor likhet med punkt 2, og vi viser til vår kommentar til
dette punktet.
Styrets innstilling: Forslaget avvises.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

10. Vi foreslår å sette en tidsfrist for helsearbeidet for rasen Cavalier King Charles Spaniel. Hvis
man i løpet av kort tid; 1-2 år, ikke har greid å snu utviklingen i positiv retning, foreslår vi at rasen
igjen går tilbake til Norges Miniatyrhund klubb. Årsaken til dette er rett og slett at raseklubben
siden 1998 har hatt muligheten for å snu situasjonen, men på disse 19 årene ikke på langt nær har
gitt helse det fokus som er nødvendig for å bedre situasjonen, mao, situasjonen blir stadig verre,
uten at raseklubben tar affære. Med en prevalens på nærmere 100% på MVD og svært høy
forekomst av CM/SM er det ikke akseptabelt og fortsette på samme måte. Rasen går mot sin
undergang, genpoolen av friske hunder er svært liten.. Det må derfor tas grep før det er for sent. I
MHK er det raser med overlappende helseproblematikk, som man kan dra nytte av hvis man på
egenhånd ikke evner/ønsker å bedre rasens helse.
Styrets kommentarer: Dette er en alvorlig og usann påstand som ikke er dokumentert. I henhold til
vår kjennskap til rasen, helseundersøkelsen og kommentarer fra veterinær, er det grunn til å sette
fokus på helsespørsmål, men rasen er på ingen måte på kanten av en katastrofe helsemessig sett. I
NKK’s statistikk er den verken på listen over de 10 sykeste hunderasene eller på listen over de 10
friskeste.
Styrets innstilling: Forslaget avvises.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
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11. Styret må snarest kontakte NKK, for å få nødvendig profesjonell hjelp i forhold til
scanningsprotokoll for MVD og CM/SM. Styrets kommentarer: Dette er tidligere tatt opp og
kommentert i forbindelse med punkt 3, og vi viser til dette punktet.
Styrets kommentarer: Dette er tidligere tatt opp og kommentert i forbindelse med punkt 3, og vi
viser til dette punktet.
Styrets innstilling: Forslaget avvises, men det forutsettes at styret løpende holder seg orientert om
muligheter og aktiviteter hos NKK.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
12. Alle som sier ja til å sitte i styret sier ja til å forvalte rasen og rasens helse. Dette er et personlig
ansvar. Vi foreslår at dette etterleves og at det settes krav til hva som gjøres av helserelatert
arbeid.
Styrets kommentarer: Styremedlemmene har det løpende forvaltningsansvaret for rasen, mens
årsmøtet har det overordnede. Kravene settes i RAS-dokumentet som behandles av årsmøtet.
Utover dette settes det krav i forbindelse med årsmøtets vedtak i saker om helse. Vi kan derfor ikke
se at det kan voteres over forslaget slik det er utformet.
Styrets innstilling: Forslaget avises.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

13. Vi foreslår at det diskuteres om raseklubben skal ha et todelt styre; en del som fungerer som
dagens styre, med fokus på utstillinger/eksteriør.Den andre delen med ansvar for helsespørsmål.
Dette kommer til å være en arbeidskrevende oppgave. Det er lite trolig at styret i nåværende form
vil ha kapasitet til å fokusere på begge deler. Da helserelatert arbeid vil måtte prioriteres, kan
dette gå utover utstillingssituasjonen. En todeling av styret kan motvirke dette.
Styrets kommentarer: Dette er ikke i tråd med klubbens lover og NKK’s lovmal og derfor ikke
gjennomførbart. Det sittende styret kan til enhver tid vurdere å opprette komiteer.Vi har også
kontaktet NKK angående dette og fått følgende svar: «Dette må være en misforståelse, da
utstilling er et verktøy i forhold til avl.»
Styrets innstilling: Forslaget avvises.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Referanser fra forslagsstiller:
1. http://www.cavalierklubben.dk/side.asp?ID=33028
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26578464
3. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0170315&type=printable
4. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0169898&type=printable
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2. Forslag fra Monica Grimsmo
(Forslaget er listet punktvis med styrets kommentarer og forslag rett under hvert punkt):
Avlsretningslinjene
1.1 Endring av navn på avlsretningslinjene til Avlsregler. I lys av diskusjoner både på nett og på
oppdretterseminaret, fremmer jeg herved forslag om å endre helse delen av avlsretningslinjene til
absolutte krav. Delen som ønskes kravlagt er som følger:
Styrets kommentar: Navnet som sådan kan ikke endres, medmindre alt gjøres om til regler.

1.1 HJERTEUNDERSØKELSER 1.1.1 Hjerteundersøkelse ved auskultasjon
* Avlshunder skal lyttes på med stetoskop (auskulteres) og ha attest på hjerte uten anmerkning
(u.a.) fra veterinær før parring. Undersøkelsen skal være foretatt nærmest mulig parringsdato,
minimum ved 2,5 års alder, og attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder ved
parringstidspunkt. Når det gjelder hunder som er eldre enn 7 år og som har attest på hjerte u.a.
ved fylte 7 år, bortfaller kravet om hjerteattest u.a.
1.1.2 Hjerteundersøkelse ved ultralyd
* Avlshunder kan alternativt undersøkes ved ultralyd. Dette er en for undersøkelse der
mitralklaffenes prolapsgrad beregnes ved hjelp av ultralydundersøkelse. Første undersøkelse med
ultralyd må foretas etter at hunden er fylt 20 måneder. Den skal undersøkes igjen etter 4 års alder
ved fortsatt avl.
Styrets kommentar: Hjerter er den mest alvorlige helseutfordringen for cavalierer, og det er
innarbeidet praksis blant oppdretterne at hundene har gyldig helseattest ved parring. Styret kan
derfor slutte seg til at denne delen av retningslinjene gjøres om til et krav. I forbindelse med
kommende rullering av RAS, bør det imidlertid vurderes om øvre aldersgrense skal være 7 år.
Styrets innstilling: Punkt 1.1. Hjerteundersøkelser gjøres til et krav for oppdretterne på
oppdretterlisten.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
1.2 ALDER VED PARRING OG KRAV TIL AVLSHUNDENES FORELDRE
Avlshundene skal ved parrings dato ha fylt minst 2,5 år. Det anbefales at hund under 4 år parres
med hund over 4 år, og at det i størst mulig grad benyttes gamle, friske hannhunder. Dersom
minst en av avlshundens foreldre har utviklet bilyd før 4 års alder, bør ikke hunden brukes i avl. I
tilfeller der det mangler hjerteattest på avlshundens ene eller begge foreldre ved minst 4 års alder,
bør avlshunden selv ha oppnådd en alder av 4 år og ved denne alder ha attest på hjerte u.a. før
parring Det anbefales at hunder som er benyttet i avl, årlig auskulteres selv om de ikke benyttes
mer i avl.
Styrets kommentarer: I dette punktet inngår tekst som «i størst mulig grad» og «det anbefales».
Punktet kan derfor ikke uten videre gjøres om til et krav. Dette er også punkt som har vært mindre
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diskutert enn punktet ovenfor. Styret anbefaler derfor at både punktet innhold og spørsmålet om
dette skal være retningslinjer eller krav, vurderes ved kommende rullering av RAS og behandles på
årsmøtet sammen med RAS-dokumentet neste år.
Styrets anbefaling enstemmig vedtatt.

1.3 ØYEUNDERSØKELSER
Avlshunder skal ha øyelysningsattest foretatt tidligst fra ett års alder. Øyelysning av avlsdyr foretas
en gang. Hunder med arvelig utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl. Hunder med retinal dysplasi
kan brukes i avl, men fortrinnsvis parres med hund uten lidelsen.
Styrets kommentarer: Styret slutter seg til at denne delen av retningslinjene gjøres om til et krav.
Styrets innstilling: Punkt 1.3. Øyeundersøkelser gjøres til et krav for oppdretterne på
oppdretterlisten.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
1.4 KNELEDDSUNDERSØKELSER
Avlshunder skal ha veterinærattest for kneledd u.a. foretatt tidligst fra ett års alder.
Styrets kommentarer: Styret slutter seg til at denne delen av retningslinjene gjøres om til et krav.
Styrets innstilling: Punkt 1.4. Kneleddsundersøkelser (Skrive feil rettet -skal være
Kneleddsundersøkelser.) gjøres til et krav for oppdretterne på oppdretterlisten.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
1.2. I lys av denne endringen bes det også om at årsmøtet pålegger styret i Norsk Cavalierklubb å
søke NKK om å få disse lagt inn i Dogweb som krav til registering av valper. ¨
Begrunnelse : Slik ståa er nå kan hvem som helst få registrert sine valper uten noen som helst krav
til foreldrenes helsetesting. Dette medfører at valper blir registrert og solgt uten noen som helst
kvalitetssikring fra klubbens side. Klubben bør som forvalter av rasen kunne kreve at valper som
registreres fyller et minimumskrav. Ved gjennomgang av dogwebs fødte valper for 2016 ble det i
fjor registrert 489 valper. Av disse er 64,4% registrert av oppdrettere på oppdretterlista. 35,17%
er registrert av oppdrettere utenfor lista. 99% av disse valpene som er registrert av oppdrettere
på klubbens liste kommer fra øyelyste foreldre. Av de 35,17% utenfor er det ukjent helsestatus
bare på øyne. Disse tallene bør være grunn god nok til å se på mulighetene for å få til en bedre
kontroll på registrering av valper.
Styrets kommentarer: Vi har vært i kontakt med helseavdelingen i NKK angående dette
spørsmålet, og vi fikk følgende svar: «Det er imidlertid mulig å søke om krav til helseundersøkelser
dersom årsmøtet vedtar dette, men kravene kan ikke tre i kraft før en registreringsordninger
opprettet i DogWeb.» Øyestatus er registrert hos NKK. Det er en ordning for registrering av patella,
men denne forutsetter at det er en spesialist som undersøker hunden. Dette har ikke vært et
anbefalt tiltak i Cavalierklubben, fordi rasen har få problemer med patella, og det vil være mer
krevende for oppdretterne å innhente patellaattest dersom dette skal gjøres hos spesialist. Vi
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foreslår derfor at styret i første omgang kontakter NKK med sikte på å finne fram til et
registreringssystem for hjertestatus.
Styrets innstilling: Styret best ta kontakt med NKK for vurdering av en mulig registreringsordning
av helsedata relatert til hjerter.
Til dette punkt vises det til nye opplysninger som er gjengitt i punkt 1 i Elise Tandbergs forslag.
Styrets innstilling ble endret til: Registreringsordning for helsedata relatert til hjerter i DogWeb
utsettes inntil vi ser resultater av screeningsprosessen som er tenkt startet opp ved årsskiftet i regi
av NKK. Inntil videre fortsetter Norsk Cavalierklubb sin registrering av hjertestatus som den pågår i
dag.
Styrets endrede forslag ble vedtatt.
2.Mentorordningen /Oppdretterlista
2.1 Mentorordningen
Klubben bør så langt det lar seg gjøre være åpen og inkluderende ovenfor nye medlemmer og
oppdrettere. Slik mentorordningen er i dag fungerer den lkke. Og klubben framstår som eksklusiv
og lite tilnærmelig sett utenifra
Forslag: Mentorordningen opphører og et slags avlsråd/mentorpanel stilles til oppdretternes
rådighet der man kan stille spørsmål om kombinasjoner etc. Dette medfører at nye oppdrettere
lettere kan få innpass i miljøet , og fremmer læring.
Styrets kommentarer: Avlsråd var opprettet for et par år siden. Ordningen ble ikke brukt. Styret
mener at det er behov for en veiledningsordning for nye oppdrettere. Slik forslaget er formulert
høres det ut som dette er en frivillig sak for oppdretterne. Manglende veiledning i startfasen kan gi
større omfang av uønskede avlskombinasjoner, noe som bør unngås. Det har også vist seg
vanskelig å finne kvalifiserte personer som er villig til å sitte i et avlsråd. Vi vil derfor foreslå at
nåværende opprettholdes, men at det arbeides videre for å forbedre denne ordningen.
Styrets innstilling: Mentorordningen videreføres. Styret bes legge fram forslag til forbedringer av
ordningen til årsmøtet i 2018.
Styrets innstilling vedtatt.

2.2. Oppdretterlista
Oppdretterne på oppdretterlista forplikter seg til å møte på seminar minimum hvert 2år . Dette
for å kunne holde seg oppdatert både faglig og sosialt i et felleskap med andre oppdrettere.
Oppdretterne på oppdretterlista er forpliktet til å følge avlsreglene når det kommer til helse. Og
holde seg oppdatert på RAS. Det er minstekrav for videre å få stå på lista
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Klubben bør legge til rette for at oppdrettere som av ulike grunner ikke kan komme fra kan følge
oppdretterseminaret via nett. Et såkalt webinar er mulig å få til mot betaling. Slike løsninger er
mulig å få til , og årsmøtet bør henstille styret til å utrede slike løsninger.
Styrets kommentarer:Det er fra klubbens side klart ønskelig at oppdretterne møtes, får
informasjon og deler erfaringer. Det er skuffende at så få prioriterer oppdretterseminarene, men
det er likevel at alvorlig skritt å begynne å pålegge deltakelse. Webinar-løsning kan fungere i
forbindelse med foredrag, men er dårlig egnet i forbindelse med gruppearbeid og
meningsutvekslinger på et oppdretterseminar, og vi tror også at en del oppdretterne i mindre grad
vil ta ordet dersom de vet at seminaret går ut på nett.
Styrets innstilling: Forslaget avvises.
Styrets innstilling vedtatt.

3.Hjerteprosjekt.
Årsmøtet ber styret om å utrede om man burde prøve et slikt prosjekt likt det danskene har utført
de siste 10 årene.
Dette kan gjøres ved å inngå avtale med veterinærer med hjertespesisalitet. Liva Vatne på Anicura
Dyresykehus i Oslo var etter samtale med undertegnede i 2016 ,meget interessert i et slikt
samarbeid.
Klubben bør være proaktiv og framtidsrettet og bør se på alle muligheter for å kunne forbedre
helsen på rasen .
Styretskommentar: Helseavdelingen i NKK planlegger en hjertescreening i samarbeid med Norsk
Forening For Veterinær Kardiologi innen relativt kort tid. Dette er et tilbud der cavalierene absolutt
vil delta og bør være det vi som klubb nå tar del i.
Styrets innstilling: Forslaget avvises. I stedet deltar cavalierene i den planlagte hjertescreening hos
NKK.
Forslaget ble trukket av forslagsstiller.

4.DNA for CCS/EF inn i avlsretningslinjene
Klubben bes legge følgende inn som en avlretningslinjene/avlsreglene.
Curly Coat Syndrom (CCS): avkom kan kun registreres så lenge begge foreldre før parring har en
offisiell DNA-profil for Curly Coat Syndrom.
Påvises Curly Coat Syndrom hos en Cavalier king charles spaniel, utelukkes denne fra videre avl.
Bærere for Curly Coat Syndrom kan kun parres med en hund, som er fri for Curly Coat Syndrom
ved en DNA-test.
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Hvis begge foreldre har kjent Curly Coat Syndrom-fri ved en DNA-test, bortfaller testkravet for
avkommet, som det retter registreres"Fri grunnet foreldrenes DNA-test".
Episodic Falling Syndrom (EFS): avkom kan kun registreres , så lenge begge foreldre før parring har
en offisiell DNA-test for Episodic Falling Syndrom.
Påvises Episodic Falling Syndrom hos en Cavalier king charles spaniel, utelukkes denne fra videre
avl.
Bærere for Episodic Falling Syndrom kan kun parres med en hund, som er fri for Episodic Falling
Syndrom ved en DNA-test.
Hvis begge foreldre har kjent Episodic Falling Syndrom-fri ved en DNA-test, bortfaller testkravet for
avkommet som deretter registreres "Fri grunnet foreldrenes DNA-test".
DNA-test for Episodic Falling Syndrom gjelder for livstid.
NB !Det er viktig at bærere brukes i avl slik at avlsmaterialet ikke begrenses.
Begrunnelse: Dette bør ikke være et problem å få inn som et krav i avlsretningslinjene, da dette er
sykdommer som kan avles bort ved bruk DNA. Dette er noe de fleste gjør allerede.
Styrets kommentar: Styret er enige at status i forhold til disse sykdommene bør være kjent, men
det er neppe korrekt å gjøre dette til avlskrav, i og med at man gradvis vil ha hunder med som har
vært fri i flere generasjoner, og der test ikke er nødvendig. (Hvis alle fire besteforeldre er fri,
trenger ikke foreldrene DNA-test osv).
Styrets innstilling(mot 1 stemme):I forbindelse med rullering av RAS gjennomgås dette spesielt
med sikte på å finne fram til en ordning som sikrer at ikke bærere kombineres, med som ikke
forutsetter at unødvendig tester må gjøres.
Årsmøtet stemte over 2 forslag:
1. Monica ønsker å ha det som et pkt. i avlsretningslinjene – fikk 14 stemmer
5. Styrets innstilling – fikk flertallet
Styrets innstilling vedtatt.

3. Forslag fra Anna Lena R. Uggerud
1. Jeg synes det var uheldig at Cavalieren ikke var representert verken på rasetorget eller i
raseparaden på Dogs4All 2016. Jeg satt på standen for King Charles Spaniel store deler av helgen,
og fikk mange forespørsler fra mennesker som lette etter standen for Cavalier. Jeg hadde heldigvis
med meg Cavalieren Charlie mens jeg satt på King-standen, så jeg viste ham fram og svarte så godt
jeg kunne på spørsmål. Felles for alle som var innom var at de lurte på helsen til Cavalieren. Det er
helseproblemene til Cavalieren folk har fått med seg de siste par årene, og dette må vi møte på en
åpen og informativ måte, der vi også får lagt fram alle de gode sidene! Å ikke vise oss fram på
fjorårets største utstillingsvindu for hund i Norge, føles litt som å "rømme" og gi skeptikerne rett i
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at rasen vår ikke er noe å vise fram. Nå vet jeg selvfølgelig at klubben arrangerte en utstilling på
Jessheim samme helgen, og jeg har stor respekt for at styret hadde hendene fulle med den. For å
løse en slik "kollisjon" kan man spørre vanlige, engasjerte medlemmer etter hjelp. Vi var mange
oppegående Cavalier-entusiaster som ikke stilte på Jessheim, og som kunne ha bemannet standen
på Dogs4All. Det er heller ikke umenneskelig ressurskrevende å ha en rasestand. Vi var to familier
med til sammen fire personer som hadde ansvaret for King-standen hele helgen, samt gikk i
paraden. Jeg vil derfor be om at styret gjør det de kan for at Cavalieren er representert både på
rasetorget og i raseparaden ved neste Dogs4All.
2. Jeg mener at Norsk Cavalier Klubb kanskje trenger ei facebookgruppe KUN for medlemmer.
Klubbens facebookside skal jo kun brukes til informasjon, så per i dag foregår alle diskusjoner i
hovedsak på facebookgruppa Cavalier King Charles Spaniel, med nærmere 5000 medlemmer og
administrert av private initiativtakere. Når bare 700-800 stykker følger og har trykt liker på
klubbens egen facebookside, sier dette noe om hvor mange ikke-medlemmer som sitter og følger
med og diskuterer på Cavalier King Charles Spaniel-gruppa. Det må de jo gjerne gjøre, selv om
seriøsiteten i blant er lik null, men problemet blir denne private gruppas forhold til styret. Det
etterlyses stadig dialog med styret der, og stilles en del kritiske spørsmål i.f.m.
helseproblematikken. Ingen kan forvente at styret skal måtte forholde seg til ei privat
facebookgruppe med mange hundre ikke-medlemmer av klubben, som i tillegg diskuterer
hetsende. Samtidig har mange i gruppa et poeng; det hadde vært fint for klubbmedlemmene å ha
en viss dialog med styret. Styret er jo valgt av medlemmene til å forvalte rasen vår på vegne av
alle, og er dermed gitt stor tillit i en vanskelig periode. Samtidig er jeg fullstendig klar over at
styremedlemmer ikke vokser på trær, at styret kan føle stort press i en del saker og har nok å
henge i fingrene i, samt at styremedlemmene kan bli veldig enkle å "angripe" på ei
facebookgruppe. Allikevel ser jeg fordelene med å ha ei facebookgruppe der KUN klubbens
medlemmer kan uttale seg. Da vil det bli lettere å ha konstruktive diskusjoner, der uttalelser om
klubben og dens virksomhet kun kommer fra de som kan forvente å bli hørt; nemlig klubbens
medlemmer. Jeg ber derfor om at styret vurderer muligheten for ei facebookgruppe kun for
klubbens medlemmer.
Mvh Anna Lene R. Uggerud
Forslag 1: Styrets kommentarer: Styret er enig i at det bør ha høy prioritet å få til deltakelse på
Rasetorg og raseparade igjen. Det har vi hatt før, men da noen av ildsjelene sluttet, stoppet det litt
opp.
Styrets innstilling: Det legges opp til at Cavalieren er representert både på rasetorget og i
raseparaden og ved Dogs4All i 2017.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 2: Styrets kommentarer: Dette er et interessant forslag, men det bør vurderes nærmere,
både i forhold til andre Facebooksider og kommunikasjon via hjemmesiden, og i forhold til andre
styret har.
Styrets innstilling: Styret bes vurdere opprettelse av en egen Facebookside for medlemmer.
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
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9. Valg
Det var 88 stemmesedler til valget hvorav 6 ble forkastet på grunn av feil utfylling, dvs. 82 gyldige
stemmesedler. Resultatene av valget ble lest opp av Hans P.C. Hansen (leder av tellekorps) og
ledervervet ble tatt til slutt på grunn av stemmelikhet 38 – 38. Årsmøtet bestemte da at
ledervervet skulle kontrolltelles. Det begynte å bli sent og flere hadde gått, det var Tove Fernås og
Hans P.C. Hansen som fikk oppgaven med å ta kontrolltellingen. Dersom det fremdeles var likt
antall skulle alle medlemmene som var på stedet komme tilbake til årsmøtet og avgi ny stemme
på leder. Alle fikk beskjed om å komme tilbake kl. 22:30. Dette ble enstemmig vedtatt. Ordstyrer
som også var en av lederkandidater hadde valper som trengte ekstra hjelp og spurte årsmøtet om
det var OK at hun forlot årsmøtet nå. Årsmøte godkjente dette, siden det gjenstod kun å gi
resultatet av ledervervet og avslutting av årsmøtet. Hans Hansen fikk oppdraget av årsmøtet med
å fortelle resultatet av kontrolltellingen og avslutte årsmøtet. Kontrolltelling ga følgende resultat:
Aud Schønning fikk 41 stemmer og Kari Skarpsno fikk 39 og det var 2 blanke. Aud ble dermed valgt
som leder og dette ble godkjent av årsmøtet. Årsmøtet ble avsluttet kl. 22:35.
Følgende ble valgt:

Styret består heretter av:

Leder: Aud Schønning (2 år)

Leder: Aud Schønning (2 år)

Styremedlem: Liv Anne Klubben (2 år)
Styremedlem: Inger Pettersen (2 år)

Styremedlem: Liv Anne Klubben (2 år)
Styremedlem: Inger Pettersen (2 år)
Styremedlem: Iren Rudshaug (1 år igjen)
Styremedlem: Anita Vestgård (1 år igjen)

Varamedlem: Jorunn Øyen (1 år)
Varamedlem: Unni Lima Olsen (1 år)
Varamedlem: Tina Lindnes (1 år)

Varamedlem: Jorunn Øyen (1 år)
Varamedlem: Unni Lima Olsen (1 år)
Varamedlem: Tina Lindnes (1 år)

Revisor: Øyvind Trulsrud (2 år)
Vararevisor: Christel Hagen (1 år)
Valgkomitemedlem: Edith Gjerde (2 år)
Valgkomitemedlem: Christel Hagen (2 år)
Valgkomitemedlem: Jeanette Johansen (2 år)
Varamedlem til valgkomiteen: Anne Marie
Trulsrud (1 år)

Liv Nancy Eliassen (Sign)

Marthe Bøhmer (Sign)
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Norsk Cavalierklubb
Styret

Ekstraordinært styremøte 29.05.17
Tid: 20.30 – 21.30
Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni Olsen, Tina Lindnes og Jorunn
Øyen
Fraværende: Iren Rudshaug og Anita Vestgård
Referent: Liv Anne Klubben

Det ble innkalt til ekstraordinært styremøte da det var 2 saker som hastet.
Sak 1: Cavalierens helse i Lørdagsrevyen:
Det ble vedtatt at vi legger ut en skriftlig kommentar til innslaget om Cavalierens helse på
Lørdagsrevyen 27.05.17 på hjemmesiden så snart som mulig.
Sak 2: Klage på gjennomføring av årsmøte:
Medlem har lagt ut et innlegg på Facebooksiden Norske Cavalieroppdrettere. Hovedinnholdet i
innlegget er at årsmøtet ikke er gjennomført på riktig møte og at medlem vil klage inn dette for NKK.
Det ble besluttet å sende mail til medlem der vi ber om at hun vedlegger bevis for påstanden hun
kommer med.

Protokoll
Årsmøte i Norsk Cavalierklubb
avd. Søndenfjeldske
Lørdag 27.mai 2017 – Kl.22.40
Norsjø Ferieland
3812 Akkerhaugen

Hans P.C. Hansen ønsket alle velkommen til det første Årsmøtet for Avdeling Søndenfjeldske.
1. Valg av møtedirigent
Hans P.C. Hansen ble enstemmig valgt som møtedirigent.
2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen.
Liv Anne Klubben og Anne Britt Hansen ble valgt som referenter.
Marthe Bøhmer og Liv Nancy Eliassen ble valgt til å skrive under protokollen.
3. Valg av tellekorps, 3 personer
Det ble enstemmig vedtatt at det ikke var nødvendig med tellekorps da det ikke var noen
motkandidater til valget eller innkomne saker.
4. Godkjenning av Innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
5. Årsberetning for 2016
Enstemmig godkjent.
6. Regnskap for 2016
Ingen økonomisk aktivitet i første års drift. Enstemmig godkjent.
7. Budsjett for 2017/2018
Ikke laget enda. Enstemmig godkjent.
8. Innkomne saker/forslag
Ingen forslag er innkommet.
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Norsk Cavalierklubb
Styret

Referat fra styremøte 07.06.17
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Unni Olsen, Inger Pettersen, Anita Vestgård, Tina
Lindnes, Jorunn Øyen og Iren Rudshaug
Referent: Liv Anne Klubben
Telefonmøte.
Tid: 20.30 – 22.15
1. Planleggingsmøte for styret:
Det er nødvendig å møte hverandre og legge planer for aktiviteter dette året. Vi tar sikte på
å få dette til snarlig. Alle sjekker ut hvilken helg som er mest gunstig. Helgen 07 – 09. juli
eller helgen 14. – 16. juli.
Dette styremøte vil bli avviklet i Gardermoen området.
2. Konstituering av styret:







Nestleder: Liv Anne Klubben
Sekretær: Iren Rudshaug og Liv Anne Klubben deler på denne funksjonen.
Kasserer: Det ble bestemt å spørre Jannike Sundal om hun ville ha denne funksjonen
videre.
Utstillingsansvarlig: Da dette ikke har noen hast vil det bli drøftet og bestemt på
styresamlingen i juli.
Ansvarlig for medlemsregister: Janne Larsen som var ansvarlig i forrige styreperiode
hadde meldt sin interesse for at hun kunne fortsette med dette. Det ble bestemt at
styret ville takke Ja til dette tilbudet.
Webmaster: Unni Myrset var forespurt om hun ville ha denne jobben videre og hun har
takket Ja.

3. Utstillingsutstyr:
Siri Midttun har sendt mail om at hun har noe utstillingsutstyr som hun fikk med seg fra
utstillingen i Nordsjø som hun ikke har plass til å lagre. Unni henter dette og går gjennom det
og lager en liste over hva som er der.
Det opplyses om at det er kjøpt nytt utstillingsutstyr bl.a nye telt. Anita sjekker ut hvor disse
befinner seg nå.
4. Videre oppfølging av reportasjen hos NRK:
Det er kommet mail fra medlem med spørsmål vedrørende reportasjen/helsespørsmål som
var i fokus der. Det ble bestemt at vi sender en mail til medlem der vi svarer at vi ønsker en
dialog med NKK før vi svarer på spørsmålene.
5. Møteinvitasjon fra NKK
Det er kommet en invitasjon fra administrasjonen i NKK om å ha et møte med dem. Det ble
bestemt at Aud og Liv Anne ser om de kan få anledning til å reise på dette.

Referat styremøte 20. november 2008
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Referat fra styremøte på Olavsgaard den 8. -9. Juli 2017
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Iren Rudshaug og Tina Lindnes (bare dag 2)
Anita Vestgård og Jorunn Øyen deltok på telefon deler av møtet.

Referent: Iren Rudshaug
1. Helseutfordringer:
Aud Schønning og Liv Anne klubben deltok på møte med NKK den 28.06. Det som ble tatt opp der ble
videre diskutert og vil bli drøftet. Mediadekning og helseutfordringer ble også drøftet. Dette vil bli tatt opp
videre i møtet med klubbens oppdrettere ved oppdrettermøtet den 12.08.
2. Retningslinjer som har blitt til krav:
Vi vil legge ut regler og retningslinjer i overensstemmelse med vedtaket fra årsmøtet i mai. Vi vil også ta inn
noe om hvordan brudd på regler skal følges opp.
3. RFA:
Raseklubbenes felles allianse, vi har drøftet muligheten for å inngå samarbeid med disse, styret stiller seg
positive til det, og vi tar kontakt med dem for nærmere avklaring.
4. Årshjul/Årsplan:
Styret har diskutert aktiviteter det kommende året og hva man skal forsøke å få til. Dette vil vi legge inn i et
årshjul/årsplan som senere vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside.
5. Oppdrettermøte:
Styret har drøftet og funnet det best å få til et møte med oppdretterne om det videre arbeide med helse i
rasen og har satt av 12.august til dette. Innbydelsen til dette ble skrevet, og alt det praktiske rundt ble
ordnet. Vi ser på mulighetene for å bruke web til de som ikke kan møte personlig. Vi vil i etterkant av dette
møtet se hva slags erfaringer vi gjør oss rundt denne løsningen.
6. Arbeidsfordeling i styret:
Arbeidsoppgaver det kommende året ble fordelt innad i styret. Inger Pettersen tar over som ny kasserer.
Eventuelle tilleggsoppgaver vil bli fordelt etterhvert.
7. Mentorordning:
Styret har drøftet mentorordningen, og denne vil det jobbes videre med i det kommende året.
8. Facebook:
Vi har sett på muligheter rundt det å kommunisere bedre og raskere med klubbens medlemmer og har
derfor besluttet å opprette to nye Facebook sider som vil drives av styret i samråd med enkelte utenfor
styret, som kan ta seg av den daglige driften.
9. Dogs4all og hundeparaden
Vi tar sikte på å ha stand i 2017 samt delta i hundeparaden. Styret vil jobbe med å få med seg frivillige til å
hjelpe til med dette.
10. Sak unntatt offentlighet: Forvert
Styret har mottatt en henvendelse vedrørende forvertordninger i vår rase. Det er behov for retningslinjer for
forverter. Styret vil utarbeide forslaget til slike retningslinjer i løpet av høsten.
11. Sak unntatt offentlighet: Facebookinnlegg
Styret har mottatt en henvendelse vedrørende facebookinnlegg og ordlyden i disse, og det er vist til
klubbens lover i den forbindelse. Styret vil se nærmere på denne saken på neste møte.

Norsk Cavalierklubb
Styret

Styremøte 02.08.17
Tid: 20.00– 21.00
Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Anita Vestgård, Iren Rudshaug, Unni
Olsen og Tina Lindnes
Fraværende: Jorunn Øyen
Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Planlegging av oppdrettermøte på Olavsgaard hotell Lørdag 12.08.17
Oppgaver i forbindelse med møtet ble fordelt mellom styremedlemmer og varamedlemmer.
Mye er på plass, men det gjenstår en del vesentlige ting som må være avklart til neste styremøte
som er neste onsdag samme tid.

Styremøte 10.08.17
Tid: 20.00– 21.00
Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni Olsen, Jorunn Øyen og Tina Lindnes
Fraværende: Anita Vestgård og Iren Rudshaug
Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Møte med oppdretterne på Olavsgaard hotell 12.08.17
Briefing over hvordan vi ligger an i forhold til møtet.
Planlegging av møteinnhold og tid.
Inger er kontaktperson for Olavsgaard under møtet.
Det er nå i orden angående weboverføring. Unni har kontakt med firma som fikser dette og vi vil
informere de oppdretterne som skal delta på denne måten når vi har fått informasjon om detaljene.
Regner med at vi skal ha alle detaljene i morgen.
Aud har laget en presentasjon over temaer som skal taes opp på møtet og vi gjennomgikk og
diskuterte dette.
Vi er i rute med detaljene.
Etter møtet avholder vi et styremøte.

Referat fra styremøte på Olavsgaard 13.08.17

Til stede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Iren Rudshaug, Anita Vestgaard og Tina Lindnes

Fraværende: Unni Olsen og Jorunn Øyen

Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Styret videre arbeid høsten 2017 ble diskutert:
Det er svært viktig at aktiviteter som ikke omhandler den utfordring som nå pågår i forhold til helse
forløper paralellt.

SAK 2: Kullgodkjenning i forhold til nyinnførte krav:
Det ble vedtatt at Iren Rudshaug tar imot henvendelsene vedrørende kullregistrering på sin e-mail.
Melding om kull fylles ut på skjema som ligger på Norsk Cavalierklubbs hjemmeside.
De sendes til irensku@gmail.com.
Kullregistreringene godkjennes av styret. Det forutsettes at helseundersøkelser er gjort i forkant av
parring og at disse er sendt og registrert i klubbens helsedata før kullet registreres. Styret vil da
kunne sjekke kullet opp mot helsedata og dog-web der alle nødvendig opplysninger skal være
registrert. Det er således ikke nødvendig å sende helsepapirer inn sammen med kullregistreringen.
SAK 3: Utstilling:
Det skal avholdes to utstillinger i denne styreperioden. November utstillingen som går samme helgen
som Dogs4All og dobbeltutstilling i mai. Det er ønskelig at det opprettes en utstillingskomitee og
personer som antas å kunne være interessert i dette vil bli forespurt i nærmeste fremtid.
SAK 4: Dogs4All: Det startes arbeid for å få til stands og deltagere i raseparaden. Anita Vestgård og
Iren Rudshaug jobber med dette og tar kontakt med medlemmer som kan tenkes å være interessert i
å hjelpe til med dette arrangementet. Styret ser det som svært viktig å kunne være med på dette.

SAK 4: Helse – revidering av RAS:
Det er et stort arbeid som vil pågå det meste av dette året. Vi ser at det er nødvendig med hjelp fra
medlemmer med særlig interesse av helsespørsmål. Disse vil bli kontaktet for hjelp til å innhente
nødvendig informasjon i løpet av høsten.

Referat fra styremøte dato 29.8.2017

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

Sak1: Styremøtene settes til en fast ukedag. Tirsdager passer best for alle, og det er ønskelig med
styremøte siste tirsdag i måneden evt. også tirsdag midt i måneden.

Sak 2: Oppdrettermøtet i august:
Erfaringer fra dette ble diskutert. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger. Noen
bemerkninger er også kommet, og styret vil ta dem med seg som erfaringer og bruke dem ved
lignende arrangement. Det viktigste å merke seg er at web- overføring er et godt verktøy v/ foredrag,
men bør ikke brukes om man skal ha i gang en konstruktiv diskusjon. Det er svært viktig å få i gang en
diskusjon, og det er en tilbakemelding fra flere oppdrettere at web-overføringen har begrenset dette.

Sak 3: Nordisk Cavaliermøte
Vi vil starte et samarbeid med de nordiske Cavalierklubber og inviterer til møte med dem. Aud har
sendt ut en mail om de har noen signaler vi kan ta med til England. Så langt er det ikke kommet noe
svar på det.
Sak 4: Utstilling:
Utstillingen i Stavanger er under kontroll.
Det jobbes med den i Lillestrøm/Jessheim. Mye er på plass der også. Denne utstillingen får full fokus
når utstillingen i Stavanger er avviklet.

Styremøte 26.09.17

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

Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1:Møte i den engelske kennelklubben
Det ble oppsummert kort fra Englandsturen. Mer informasjon vil komme når referatet er ferdig.

SAK 2: Novemberutstillingen 2017:
En del praktiske ting ble avklart. Det er gitt positivt svar til at dommerelev kan delta.

SAK 3: Oppdretterlista:
Det ble bestemt at kasserer Inger Pettersen sender faktura til alle på oppdretterlista om å betale inn
kr. 200,- for å stå der i 2017.

SAK 4: Møte med de andre nordiske hundeklubber:
Det er et ønske om at dette møtet avholdes i Stockholm. Den svenske Cavalierklubben er villige til å
organisere det. Vi takker ja til det, og det blir Aud og Liv Anne som reiser.

SAK 5: Rasealliansen:
NCk går inn i denne alliansen. Aud sender dem mail om at vi er med, men at vi dessverre ikke kan
være med på det møtet som de skal ha nå.

REFERAT FRA STYREMØTE 12.10.17

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

SAK 1:
Referat fra møte med The Kennel Club i England.
Referatet skal oversettes til norsk av Norsk Kennel Klubb. Det er ikke mottatt enda. Leder har sendt
purring til NKK.

SAK 2:
NKK representantskapsmøte og møte i Rasealliansen.
Rasealliansen avholder møte fredag før Representantsakpsmøte.
Aud Schønning og Tina Lindnes deltar på begge møtene for Norsk Cavalierklubb.

SAK 3:
Spesialutstilling i November:
Tina Lindnes orienterte styret om status.
Det er kommet spørsmål fra Newfoundlandsklubben om de kan få dele hallen med oss. Vi
tilbakemelder at det er greit om vi deler på utgiftene og de rydder og vasker etter seg , slik at det er
OK for vår utstilling dagen etter.
Vi er enige om å etterlyse hjelpere og noen som kan bake kaker til utstillingen på gruppene på
Facebook.

SAK 4:
Status stand Dogs4All og raseparade:
Anita orienterte om status for dette.
Det viser seg å være et omfattende arrangement som krever mye. DOGS4ALL i år starter på fredag.
Raseparaden går kl 1300 både på lørdag og søndag. Dette medfører at det er stor sjanse for at vår
rasebedømmelse ikke er ferdig når paraden går. På søndag har vi en spesial som medfører at de
fleste av oss er opptatt med vårt eget arrangement.
Det har vært lite interesse for å hjelpe til på arrangementene. Det er usikkert om raseparaden kan
gjennomføres dersom flere hjelper ikke melder seg. Vi trenger ganske mange til å stå på stands også
da det skal være hele dagen 3 dager og det ikke kan forventes at de samme personene har anledning
til å stå der alle de tre dagene.

SAK 5:
Mail fra redaksjonen angående bruk av bilder i Cavalierbladet som er publisert i konkurranse på
Facebook siden Cavalier King Charles Spaniel.
Redaksjonen ønsker å få tillatelse til å bruke disse bildene fra Facebooksiden i Cavalierbladet.
Vi ble enige om å innhente flere opplysninger fra redaksjonen. Saken tas opp på neste møte.
SAK 6:
Henvendelse angående PSOM.
Det er kommet en henvendelse fra medlem om vi burde hatt en tekst om dette på hjemmesiden.
Styret er helt enig i dette og i forbindelse med revidering av RAS vil tekstene angående helse på
hjemmesiden bli revidert. Da vil vi også ta med fakta og vurderinger vedrørende PSOM.

SAK 7:
Eventuelt: Spørsmål fra medlemsansvarlig.
Skal det sendes ut Cavalierblad til de medlemmer som oppgir at de ikke har fått det?
Styret ser det som særlig viktig at alle medlemmer får medlemsbladet. Det er enighet om at de som
henvender seg til klubben vedrørende dette skal ha tilsendt Cavalierbladet.

Referat fra møtet i London 22. september
Her kommer referatet fra møtet NKK og NCk hadde med The Kennel Club UK i
London 22.9 i år:

Møte mellom the Kennel Club (the KC), Norsk Cavalierklubb (NCK) og
Norsk Kennel Klub (NKK), 22. september 2017 i London
Til stede var flere representanter for helseavdelingen i the KC.
Fra Norge deltok Trine Hage (NKK Adm. dir.)
Aud Schønning (NCK, leder)
Liv Anne Klubben (NCK, styremedlem)
Kristin Wear Prestrud (NKK, leder for Helseavdelingen)
The Kennel Club presenterte helseavdelingen (the Health & Breeder Services department), litt
historikk og nyvinninger innen helsearbeid og -forskning. De presenterte også sitt Breed Health and
Conservation Plans Project (BHCP), som startet i 2016 og der cavalier er en av 17 raser som er
inkludert. BHCP samler informasjon om rasenes helse fra ulike kilder: vitenskapelig forskning,
forsikringsdata og populasjonsanalyse, VetCompass-data (diagnoseregistreringssystem for
dyreklinikker/veterinærer), raseklubbenes helseundersøkelser, data fra helseprogrammer og
rapporter, samt eventuelle forskningsprosjekter som involverer den aktuelle rasen.
Helsesituasjonen hos cavalier ble diskutert. Rasens mest omfattende helseproblem er hjerteproblemer
i form av klaffefeil (MMVD – myxomatous mitral valve disease). Angivelsen av hvor utbredt denne
sykdommen er varierer noe med ulike kilder. Program for hjerteundersøkelse for cavalier var et tema,
med historikk fra oppstarten av den britiske cavalierklubbens hjerteprogram til dagens diskusjoner
med the Veterinary Cardiovascular Society. The KC ser nå på «den danske modellen» med full
ultralydundersøkelse av hjertet for avlsdyr. NKK informerte om at vi er i ferd med å tilrettelegge for et
system for hjertescreening med ultralyd for alle raser med spesialutdannede undersøkere, men der
cavalier får et unntak og også kan undersøkes med bare lytting (auskultasjon) av spesifiserte
undersøkere. Cavalier har fått dette unntaket fordi de stort sett kun har én type hjertesykdom og
denne høres godt med stetoskop. I tillegg blir tilgangen på undersøkere (geografisk og antall) mye
bedre for lytting enn for full ultralydundrsøkelse.
Chiari malformation/syringomyeli (CM/SM) ble også diskutert. CM/SM innebærer misdannelse i
bakhodeknokkelen (CM), som kan resultere i væskefylte hulrom i sentralnervesystemet (SM) og
smerter/ubehag. Til nå har rapportene vist at de fleste cavalierer har CM, men i de fleste tilfeller er
det SM man er bekymret for fordi dette ofte er assosiert til smerte. Det er også angitt at CM i seg selv
kan gi smerte, selv om hunden ikke har utviklet SM. Forekomsten av SM varierer mye mellom ulike
undersøkelser. I Storbritannina ble CM/SM-programmet lansert i 2012. Dette er et frivillig program
med avlsretningslinjer basert på SM (både MR-resultater og eventuelle kliniske symptomer).
Imidlertid har det vært dårlig deltakelse med 257 cavalierer inkludert til nå. The KC har satt i gang et
prosjekt for å forsøke å tilby indeks (estimated breeding values, EBV) som avlsverktøy for SM. Man

kan ikke beregne indeks uten at et visst antall hunder har MR-resultat. For at indeks eventuelt skal
være mulig i framtida, må så mange hunder MR-skannes at indeksen blir sikker på individnivå.
Viktigheten av engasjement og støtte fra raseklubben ble understreket. Noen av studiene rundt
SM/CM inkluderer relativt få hunder, og mer informasjon trengs. NCK presenterte avlsprogrammet
for rasen i Norge - litt historikk og dagens regler.
Et krysningsprosjekt medfører noen praktiske spørsmål rundt registrering og utstedelse av stamtavle.
The KC demonstrerte hvordan en stamtavle for en krysningshund ser ut, og hvordan krysningshunden
blir inkorporert i rasen. NKK presenterte kort våre egne krysningsprosjekter på norske harehundraser
og norsk lundehund. Videre presenterte NKK hovedstyrevedtaket og grunnlaget for henvendelsen til
the KC og FCI. I denne forbindelsen diskuterte vi den norske dyrevelferdslovgivningen, som er streng
når det gjelder å videreføre sykdomsanlegg til neste generasjon dyr.
Oppsummert var the KC positiv til krysningsprosjekt så lenge det blir satt inn i en vitenskapelig
ramme.
NKK og NCK vil fortsette sitt samarbeid, og NCK vil presentere sine anbefalinger på årsmøtet i 2018.

REFERAT FRA STYREMØTE 31.10.17

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

1. Lokaler til utstillingen 19.11
Vi har fått henvendelse om vi vil bytte lokale da det er dobbeltbooket med noen som skal ha
en Julemesse der samme dag. Vi er tilbudt at de betaler leien for lokalet vi bruker samt at de
spanderer lunsj på alle. Vi ble enige om å ta imot tilbudet på ovennevnte betingelser.
Vi informerer om dette på Facebook i forkant og Tina sender ny adresse i PM.
2. Andre saker vedrørende utstillingen:
Tina orienterer. Når vi nå får lunsj forenkler dette arbeidet med mat veldig. Det er bare
nødvendig å kjøpe inn brus og kaffe. Rosetter er OK. Premier er OK. Forpremier leveres på
Plantasjen. Tina og Liv Anne henter dem på fredag.
3. Dogs4All og Raseparaden:
Anita orienterer. Det er bestilt utstyr, bord, lys og strøm. Anita opplyser at det er kostnader
med dette. Regningene sendes til vår kasserer Inger Pettersen.
Anita jobber med å redigere informasjonsmateriell da det vi har er for gammelt. Vi har 150
nye Cavalierblader å levere ut.
Å stå på stand er en dugnad. Men alle som står på standen får gratis inngang. Marthe
Bøhmer har tatt seg fri hele helga for å hjelpe til og får dekket parkeringsutgifter.
Det er 12 medlemmer som har sagt seg villige til å hjelpe til, men det er behov for flere. Det
er veldig mange timer over 3 dager som skal være bemannet.
Vi ber om mer hjelp via Facebook.
Raseparaden: Anita informerer om at det er viktig at de hundene som skal vises er
rasetypiske. Inger og Anita samarbeider om å finne egnede hunder.
4. Oppdrettermøte 2018:
Liv Anne og Aud skal delta på et møte vedrørende helse med de andre nordiske raseklubber
i januar.
Vi tar sikte på at vi skal få til et oppdrettermøte første helg i februar. Styremøte avholdes
samme helg.
Det er tenkt at dette oppdrettermøte skal brukes til å orientere om status for RAS og
oppfølging av de andre vedtakene fra årsmøtet. Fokus på møtet er helse og vi vil ha en
diskusjon med oppdretterne.
Unni sjekker om Olavsgård har ledig denne helgen, og vi går ut med informasjon til
oppdretterne på oppdrettersidene på Facebook.

5. Saker til representantsskapsmøte:
Vi diskuterte litt rundt fullcertordningen som vi vet kommer opp som sak igjen. Det ble
besluttet at Aud og Tina som er våre representanter hører på debatten og i fellesskap avgjør
hva de skal stemme. Aud informerer om møtet i etterkant.
6. Eventuelt:
Det er viktig at vi kan motta betaling via Vipps på utstillingen. Aud ordner med å kjøpe inn en
telefon.
Neste styremøte: 28.11.17. Eventuelt blir det avholdt en nytt styremøte 14.11 dersom det
er behov for det før Dogs4All.

STYREMØTE 21.11.17

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

Sak 1: Oppsummering og evaluering av helgas utstillinger.
Styret er enige om at spesialutstillingen var vellykket. Arrangementet forløp problemfritt. Lokalet
fungerte meget bra, og det ble notert at felleslunsjen var utmerket og samlende for utstillerne.
Noe som er viktig å ta med seg til lignende arrangement.

Sak 2: Dogs4 All Stands + raseparade:
Anita Vestgård orienterte om gjennomføringen. De som deltok gjorde en flott jobb for rasen.
Mange var innom standen og det var stor interesse for rasen. Rasen ble presentert på en god
måte i raseparaden.
Det er krevende å få nok personer til å delta og å få dem til å fordele seg, slik at det er noen til
stede hele tiden når vi trenger det. Vi må få dette bedre til neste år. Arbeidet må også
organiseres bedre. Det ble bestemt at Anita skriver ned sine erfaringer slik at de kan brukes til å
gjøre organiseringen lettere kommende år.

Sak 2: Utstillingshelga 26.-27.mai 2018
Det skal være en dobbeltutstilling som Norsk Cavalierklubb arrangerer denne helga. Utstillingen
har vært avholdt på Norsjø Camping de seneste år. Det må sjekkes om Norsjø er ledig denne
helga.
Problemstillingen med å avholde utstillingen her er avstanden til en flyplass. Vi må få finne ut
hvordan vi i så fall kan få bragt dommerne til Bø/Gvarv. Det jobbes videre med dette.
Sak 4: Status for saker til årsmøtet 2018:
Det er mye arbeid med alle sakene, og vi må dele på jobbene fremover.
Vi vil ha et forslag til RAS ferdig som vi tar med til oppdrettermøtet i februar.
Vi må gå gjennom alle vedtakene fra årsmøtet på nytt for å sikre at alle sakene blir fulgt opp.
Styret har mottatt flere henvendelser fra valpekjøpere og forverter om uetisk oppførsel fra
oppdrettere på oppdretterlisten. Styret ser meget alvorlig på dette, og vi ønsker å utarbeide
etiske retninglinjer for oppdrettere på oppdretterlisten og legge disse fram på årsmøtet i 2018.
Unni sjekker andre klubbers hjemmesider for å få noen tips til hvordan disse kan utformes. Det er
også aktuelt å legge ut eksempler på gode forvertsavtaler og kjøpeavtaler på hjemmesiden.

Sak 5: Oppdrettermøte i februar 2018:
Det er bestilt rom til 30 personer. Vi må ha påmeldingsliste med frist før det er avbestillingsfrist
på hotellet. Unni sjekker hva som er fristen.
Det legges opp til web-overføring med betaling. Weboverføring stopper når diskusjonen starter.
Vi tar her med oss erfaringene fra siste web-overføring der tilbakemeldingen fra flere deltagere
var at de ikke ville stille spørsmål de ble overført på web. En Kostnad på kr. 800,- pr deltager på
web er det mest aktuelle. Vi må i så fall ha tilbakemelding på hvor mange som er interessert før
vi tar en endelig avgjørelse på dette.

Sak 6: Eventuelt:
a. Klubbtelefonen kan overtas av annet styremedlem. Styremedlemmene bes tenke over det og
vi tar saken videre til neste styremøte.
b. Mail fra medlem i redaksjonen. Leder svarer på mailen.

Styremøte 12.12.2017

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

Sak 1: Oppdrettermøte i februar
Vi må sende ut invitasjon via mail og innlegg på Facebookgruppene. Aud skriver teksten som skal
sendes ut.
Tema for dette oppdrettermøtet er helse.

Sak 2: Utstillinger i mai
Tina opplyser at hun ikke har fått svar på mailer hun har sendt ut og saken utsettes derfor til neste
styremøte.

Sak 3: Etiske retningslinjer
Saken utsettes da Unni som skulle sjekke dette er fraværende i dag.

Sak 4: Årsmøtesaker
Arbeidsfordeling planlegges. Alle ser på RAS og årsmøtevedtakene.

Sak 5: Årsmøtet Tid og Sted
Vi planlegger å ha årsmøtet i forbindelse med NKKs utstilling i juni. Da Cavalier skal stille på søndag
ønsker vi å avvikle årsmøtet på lørdag kveld 02.06.18 kl 1800. Dette tidspunkt og sted er valgt for å få
mest mulig medlemmer til å møte opp. Det er ikke klarlagt fra NKK hvor utstillingen skal være, men
Tina sjekker det opp.

Sak 6: Klubbtelefonen
Inger Pettersen overtar oppgaven med å svare på henvendelsene på klubbtelefonen i januar.

