STYREMØTE 11.06.2020
Tilstede: Kari Skarpsno, Inger Pettersen, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Ingrun
Hagen, Janne Larsen og Janicke Sundal.
Fraværende: Judith Beate Stenehjem
Referent: Janicke Sundal
1.Presentasjon av styrets medlemmer :
Alle kjenner hverandre fra før, bortsett fra Ingrun som ble presentert.
2. Konstituering av styret :
Nestleder : Unni Lima Olsen
Kasserer : Inger Pettersen
Sekretær : Janicke Sundal
3. Protokoll årsmøte : Protokollen er klar, og signeres snarest.
4. Utstillinger :
Unni Lima Olsen er godt i gang med utstillingen i Rogaland 22. – 23.05.20.
Alt utstyr til utstillingen under kontroll.
Unni leverer ut mestvinnende rosetter til de som er tilstede på utstillingen, de
resterende sendes i posten.
Forhåpentligvis blir det utstilling på Østlandet i September 2020.
Olaløkka er opptatt pga konfirmasjon, forsøker å finne nytt sted
Det sjekkes om parkeringsplass ved Quality Gardermoen Airport hotell kan være
et aktuelt sted å ha utstillingen.

Sak 5 :Fullcertordningen.
Enighet i styret om at den nye ordningen høres bra ut.
Norsk Cavalierklubb ønsker i utgangspunktet å følge de nye fullcert reglene,
Vi svarer NKK innen 01.07.
Sak 6.
Vedtak vedr avlsrådet.
Styret besluttet å redusere avlsrådet fra i dag 5 personer til 3 personer.
Begrunnelsen for dette er at oppdretterne nå er godt kjent med dokumentasjonen
som skal sendes inn vedr. kull og at det er få spørsmål rettet til avlsrådet ved avl.
Avlsrådets medlemmer er: Annette Bakken, Unni Olsen og Kari Skarpsno.
Mail sendes til tidligere medlemmer av avlsrådet, og takker for innsats i
avlsrådet.
Endring av avlsretningslinjene vedr. patella. Det er kommet forslag om hvordan
avlsrådet kan gjøre vurderinger etter den nye regelen. Dette vil bli tatt opp med
avlsrådet.
Sak 7
Eventuelt :
Sak fra medlem, utregning av populasjon.
Opplysningene kan finnes på Dog Web, men dette er ikke en jobb som kommer
inn under styrets oppgaver. Dersom noen ønsker å regne ut dette, må de ta
jobben med å hente inn opplysninger fra NKK og regne ut dette.
Mail sendes medlem
Det er kommet en henvendelse fra NKK.

Karl Eddie Berge er dommerelev, og søker om å godkjennes som dommer lærling
for Cavalier King Charles spaniel .
Styret har forslag om årskalender / årshjul over klubbens oppgaver / aktiviteter.
Styret håper på å få til et oppdretterseminar på høsten 2020. Da det ikke er
utstillinger 17. – 18. oktober, kan dette være en aktuell helg. Østlandsområdet.
Neste møte er torsdag 18.06.2020, kl 19.00.

