Referat fra styremøtet 07.12.2020 (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
SAKSLISTE – STYREMØTE 07.12.20
1. Hjerteattester – avlshunder over 6 år fra 01.01.20. Sak fra Sunnhetsutvalget NKK
Vi kan klage på bestemmelsen til NKK, og søke om samlet dispensasjon for de hundene
dette gjelder. Kari ringer NKK og hører med de.
Fra 01.01.2021 må alle legge hjerteattester i dogweb for hunder som brukes i avl.
2. Genetisk variasjon – resultat av DNA tester sendt inn til NKK tidlig i 2020
Vi vil informere mer om dette senere.
Vi kan søke om å sette ned innavlsgraden for vår rase.
3. Informasjon vedr. møte m/NKK 03.12.20 – søksmål mot NKK, klubber og
oppdrettere
Fint møte med NKK. Det er raseklubben og rasens oppdrettere som blir saksøkt.
All informasjon går via NKK og advokat.
Eventuelt : .
2 eksemplarer av bladet må sendes til Nasjonalbiblioteket.
Unni O. ordner dette.

Neste møte : Mandag 04.01.2021

Referat fra styremøtet 09.11.2020 (telefonmøte)

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Inger Pettersen, Janne
Larsen og Janicke Sundal.
Fraværende : Ingrun Hagen og Judith Beate Stenehjem.
Referent: Janicke Sundal
Sak 1 :
RS- møtet skal gå digitalt. Kari reiser på dette.
Sak 2 :
Evalueringsskjema fra oppdretterkurset som ble holdt er sendt ut til deltakerne.
Mye positive tilbakemeldinger er kommet inn.
Flinke og engasjerte deltakere, og kursholder, og mange ønsket videre kurs.
Vi anbefaler de å melde seg på oppdretterkurset i Mars.
Sak 3 :
Facebook spørsmål ifm hjerte attester. Vi må skrive mer utfyllende informasjon
på vår hjemmeside, om hvordan det blir med registrering i dogweb, med ulik
type hjerteattest. Vi får antakelig mer informasjon om dette på RS- møtet.
Sak 4 :
Hannhundlisten :
Noe tekst må rettes opp.
Vi må legge inn noe mer tekst på hjemmesiden,
om hvordan man går fram for å ta gentest for EF og CC.
Vi håper flere vil legge inn sine hanner etterhvert, og beholder denne listen som
et forsøk i en periode fremover.

Dato for neste møte : Mandag 07.12. Kl. 19.00.

Referat fra ekstra styremøte 25.10.2020 ( telefonmøte )
Tilstede:

Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Inger Pettersen,
Judith Beate Stenehjem, Ingrun Hagen, Janne Larsen og Janicke Sundal.

Referent:

Janicke Sundal

Oppdretterkurstet skal foregå på Teams, og ikke på Skype.
Kari sender Mail med info om Teams til deltakerne.
Hannhundlisten :
Styret vedtar at alle hannene SKAL ha kjent DNA status for å stå på listen.
Det skal kun stå kjent status på listen, og tispeeier må selv kontakte hannhundeier
for å få vite om hannen er bærer eller fri.

Referat fra styremøtet 22.10.2020 (telefonmøte)

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Myrset, Inger Pettersen, Ingrun Hagen, Judith
Beate Stenehjem, Janne Larsen og Janicke Sundal.
Fraværende : Unni Lima Olsen
Referent: Janicke Sundal
Saksliste :
1. OPPDRETTERKURS
2. RS NKK 28.11.20
3. EVENTUELT

Sak 1 :
Oppdretterkurs digitalt, 31.10. – 01.11.2020 :
Et skjema sendes ut til de som er påmeldt, så foredragsholder Aud Schønning
kan lage grupper på forhånd. Det er greit å få grupper som inneholder
oppdrettere med ulik erfaring, så alle får best mulig utbytte av gruppearbeidet.
Det blir brukt Skype til foredrag og messenger til gruppearbeid.
På denne måten kan deltakerne være pålogget på begge plasser samtidig.
Mail med info om pålogging er sendt ut til deltakerne.
Sak 2 :

NKKs 59. ordinære representantskapsmøte, 28.11.2020 :
En representant fra klubben bør møte opp på dette møtet.
Mye info om dette møtet ligger på NKK sine sider.
Styret ser nærmere på dette om en uke, og bestemmer da hvem som reiser.
Klubben dekker overnatting på hotellet dersom dette blir nødvendig.

Sak 3 :
Eventuelt :
Hannhundlisten er klar til å legges ut på hjemmesiden.
Nederst ligger skjema som kan fylles ut dersom noen har en hann hund de
ønsker å legge inn på listen.
Godkjenningsdokumentet fra avlsrådet kan nå legges ut på hjemmesiden
som et eksempel, så vi kan vise hvordan det ser ut.
Det legges link til dette fra siden til avlsrådet.
Spørsmål fra Nina Kallekleiv ang hjerteattest i dogweb for 6 åringene er
videresendt til NKK, og svar avventes.
Alle oppdrettere er selv ansvarlig for eget oppdrett, og bruk av sine dyr i avl.
NCK har ingen regler ift avl på tisper med navlebrokk.
Kari lager et forslag til svar, som sendes til Svelle.
Gjennomgang av hjemmesiden :
Lover og retningslinjer må oppdateres fra siste lovendring.
Lokale område / Lokale grupper, er gruppene aktive ? Unni M. går gjennom
dem.
Historie : Vi må gå gjennom rasens historie, og oppdatere dette. Kunne vi fått
noen til å skrive litt om rasens begynnelse i Norge ? Janicke tar kontakt og hører
med en tidligere oppdretter.

Dato for neste møte Mandag 09.11. : kl. 19

Referat fra styremøtet 07.10.2020 (telefonmøte)

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Inger Pettersen, og
Janicke Sundal.
Fraværende : Judith Beate Stenehjem, Ingrun Hagen og Janne Larsen.
Referent: Janicke Sundal
Saksliste:
1. GODKJENNING AV REFERAT 10.09.20
2. REDAKSJONSKOMITEEN
3. UTSTILLING MAI 2021
4. OPPDRETTERSEMINARET
5. EVETUELT

Sak 1 :
Møtereferat fra 10.09.2020 redigeres, og sendes styremedlemmene for ny
godkjenning.
Referent sender referat fra styremøter til alle styremedlemmer så fort det er
klart. Styret diskuterer eventuelle saker på chatten. Så fort referatene er
godkjent legges de ut. På denne måten kommer referatene raskere ut på
hjemmesiden.
Sak 2 :
Møte med redaksjonen er gjennomført, og oppgaver er avklart.
Elin Nahanni Leikvangmoen er redaktør.
Vi spør noen enkeltpersoner om litt hjelp til bladet.
Sak 3 :
Utstillingen i Mai 2021:
Vi har fått svar fra Norsjø, og kan holde utstillingen vår der.
Datoen og stedet legges ut på hjemmesiden.

Sak 4 :
Oppdretterseminar i Mars 2021.
Seminaret blir holdt 13.-14.03.2021.
Foredragsholdere blir Ragnar Thomassen ( Reproduksjon )
og Astrid Indrebø ( Avl og oppdrett ) .
Seminaret skal holdes på Olavsgård. Reservasjon er gjort.
Sak 5 Eventuelt :
Alle styremedlemmer leser gjennom hjemmesiden til neste møte, og kommer
med forslag på ting som må oppdateres / fjernes.

Dato for neste møte : 22.10. kl. 20.00

Referat fra styremøtet 10.09.2020 (telefonmøte)

Tilstede: Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Inger Pettersen,
Ingrun Hagen, Judith Beate Stenehjem og Janicke Sundal.
Fraværende : Janne Larsen
Referent: Janicke Sundal
Saksliste:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 20.08.20
2. Retningslinjer for redaktør (tidligere sendt dere)/bladet/innhold
3. Utstilling mai 2021 - lokalitet
4. Oppdretterseminar mars 2021
5. Hjerte – avlsretningslinjer/krav
6. Eventuelt
Sak 1 :
Møtereferat fra 20.08.2020 er godkjent og legges ut.
Sak 2 :
Retningslinjer for redaktør.
Vi bør ha et styremøte sammen med redaksjonen, for å høre hvordan de tenker
videre, og hvordan redaksjonen vil ha det. Vi satser på et møte når dette
nummeret av bladet er ferdig.
Vi satser på et møte om ca 2 uker, med Elin, Helen og Unni.
Sak 3 :
Utstilling Mai 2021
Hvor skal den holdes ?
Vi satser på Norsjø, Kari sjekker med Norsjø.
Dommere : Usikker situasjon pga korona , men vi satser på gresk dommer den
ene dagen, og Arne Foss den andre dagen. Unni O. spør Arne Foss om å
dømme.

Sak 4 :
Oppdretterseminar : Ikke noe svar fra Astrid Indrebø eller Ragnar Thomassen
ennå.
Vi prøver å få tak i de begge videre. Kari og Janicke tar kontakt.
Dato for seminaret settes etter hva som passer for Indrebø eller Thomassen.

Sak 5 :
NKK har oppgradert sitt IT-system, og hjerteattester fra godkjente
veterinærer kan legges inn i systemet.
Imidlertid er ikke IT-systemet ferdig utarbeidet i forhold til at avlssperren for
de valper som ikke har foreldre som har godkjent hjerteattest ferdig.
Klubben vil i god tid få melding om når dette er ferdig utarbeidet,
og vi kan informere våre oppdrettere i god tid før igangsetting.
Dette gjelder for avlsdyr i alderen 3 – 6 år.
Inntil videre brukes vårt system.

Eventuelt :
Hannhund-listen : For mye informasjon på utkastet .
Vi gikk igjennom endringer til listen.
Unni M. oppdaterer listen, som snart er klar.
Unni M. lager en tekst med informasjon om hannhundlisten. Denne legges ut i
bladet, og på hjemmesiden.

Dato for neste møte : onsdag 07.10.2020 kl. 19.00

Referat fra styremøtet 20.08.2020 (telefonmøte)

Tilstede:

Kari Skarpsno, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Inger Pettersen, Ingrun Hagen,
Janne Larsen, Judith Beate Stenehjem og Janicke Sundal.

Fraværende :
Referent:

Janicke Sundal

Saksliste:
1. Styrereferat forrige møte
Gjennomgikk referat og godkjente dette.
2. Aksjonsplan
Hannhundliste, diskusjon om vi burde ha en hannhundliste, og hvilken info som skal stå på
hjemmesiden ifm oppdrett.
Unni M. lager et forslag til tekst med regler for en eventuell hannhundliste.
3. Eventuelt
Veterinærer i Bergen vil ikke godkjenne NCK sin helseattest.
Vedkommende i NKK som kan svare på dette er på ferie.
Utstillingen på østlandet i mai, hvor skal den arrangeres ?
Vi tenker litt på forslag til plass fram til neste møte.
Utstillingen blir 22. og 23. mai, sted kommer senere.
Dato for neste møte : 10.09.2020 kl.19.00

Referat fra styremøtet 08.07.2020 (telefonmøte)

Tilstede:

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

Fraværende:

Janicke Sundal, Judith Beate Stenehjem, Janne Larssen

Referent:

Kari Skarpsno

1. Regnskapsfører fortsetter.
2. Mestvinner sløyfer – 2019
Unni Olsen tar med sløyfer til utstillingen i Rogaland. De som ikke er på utstillingen vil få
tilsendt sløyfene i posten.
3. Mestvinner sløyfer – 2020
Det ble besluttet å ikke utdele mestvinnersløyfer for 2020. Dette pga antall utstillinger som
vil bli gjennomført i 2020. Blir lagt ut informasjon på klubbens hjemmeside.
4. Mail fra medlem
Forespørsel fra medlem om godkjenning av kull også gjelder for oppdrettere utenom
oppdretterlisten.
Styret er enige i at det er viktig for rasen at klubbens avlsretningslinjer blir fulgt av alle som
avler. De kull som oppfyller klubbens avlskrav vil få «bevis» fra avlsrådet om oppdretter står
på klubbens oppdretterliste eller ikke. Det forutsettes at kull sendes inn til avlsrådet for
registrering.
5. Oppdretterkurs
Styret ser det som meget viktig at klubben får avholdt oppdretterkurs. Det undersøkes om vi
kan få foredragsholder til kurset. Ønsket er å få avholdt dette i løpet av høsten.
6. Oppdretterseminar
Oppdretterseminar vil styret forsøke å få til 17. – 18.10. Tema, foredragsholdere arbeides
med. Seminaret vil bli avholdt på Østlandet.
7. Oppdretterlisten til klubben
Det er mulighet for å komme inn på klubbens oppdretterliste dersom:
1. Oppdretterne har gjennomgått NKK's oppdretterkurs
2. Oppdretterne har gjennomgått Cavalierklubbens oppdretterkurs, eller de vil gjøre det
neste gang kurs arrangeres (2020)*
Det informeres bedre om dette på klubbens hjemmeside.

8. Godtgjørelser fra klubben
Det lages en liste over hvem som får godtgjørelse fra klubben.
9. Utstilling Østlandet
Vanskelig å finne ok plass for utstilling. Det sjekkes om uteområdet på Leto kan leies.
Det må søkes NKK om tillatelse.
10. Utstilling Rogaland
Unni O. informerte om status til utstillingen 25.- 26.7. Alt under kontroll.

STYREMØTE 18.06.2020
Tilstede: Kari Skarpsno, Inger Pettersen, Unni Lima Olsen, Unni Myrset, Ingrun Hagen, Janne Larsen
og Janicke Sundal.
Fraværende: Judith Beate Stenehjem
Referent: Janicke Sundal
Sak 1 : Referat, gjennomgang av referat.
Sak 2 : Fullcertordningen, utsettes til neste møte.
Sak 3 : Protokollen er godkjent.
Nye retningslinjer etter årsmøtets vedtak er korrigert på hjemmesiden
Sak 4 : Cavalieren : Det sendes ut en link til bladet på mail til alle medlemmene.
.Sak 5 : Det avholdes møte i utstillingskomiteen i Rogaland ang utstillingene.
Sak 6 : Vedtak vedr avlsrådet.
Styret vedtok at avlsrådet reduseres fra 5 medlemmer til 3 medlemmer.
Vedtaket begrunnes med at oppdretterne nå er godt kjent med dokumentasjonen som skal
sendes inn til avlsrådet vedr. registrering av kull og at det er lite spørsmål rettet til avlsrådet
vedr. avl.
Avlsrådet består nå av: Kari Skarpsno, Unni Olsen og Anette Bakken.
Mail sendes til tidligere medlemmer av avlsrådet med styrets vedtak, og takker de som går ut av
avlsrådet for deres innsats.

Sak 7 : Banken er i orden.
Nytt styre er lagt inn hos NKK.
Det er sendt inn nye opplysninger til Brønnøysund.
Det sjekkes opp angående vipps, og hvilken konto pengene kommer inn på.
Neste styremøte avtales senere.

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.

STYREMØTE 28.04.2020

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Kari Skarpsno, Unni Olsen, Unni Myrset
og Tove Fernås
Fraværende: Christel Hagen
Referent: Liv Anne Klubben

SAK 1: Årsmøte.
NKK har gitt godkjenning til å avholde årsmøte digitalt grunnet Koronasituasjonen.
Frist for å få ut sakspapirer er 3 uker.
Årsmøtet avholdes 4 juni.
Årsmøtepapirene sendes ut innen 14. mai på mail til medlemmene. De legges også ut på vår
hjemmeside og på vår Facebookside.
Vi fordeler oppgavene mellom oss.

SAK 2: Henvendelse fra NKK om økonomisk støtte grunnet Koronasituasjonen.
Vi vedtar at vi foreløpig ikke gir lån ut fra de opplysningene vi nå har.
Vi gir et bidrag på 20000,-

SAK 3: Utstillingene i forbindelse med Lillehammer NKK og Stavanger NKK.
VI avventer med å avlyse disse to utstillingene til vi vet noe mer angående hvor store arrangementer
det blir anledning til å ha. Regjeringen vil komme med opplysninger om dette senere denne uken.

Referat fra telefonmøte 01/04-2020
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Kari Skarpsno, Unni L Olsen, Unni Myrset, Tove Fernås,
Inger Pettersen og Christel Hagen
Referent: Christel Hagen
1) Årsmøte
NKK har sendt oss en mail om at årsmøtet vårt enten må avlyses eller utsettes som følge av
Covid-19. Vi har besluttet at vi utsetter det inntil videre, og tar kontakt med NKK i slutten av
mai for å se hvordan situasjonen ser ut da.
2) Oppdretterkurs
Det planlagte oppdretterkurset vårt blir også vanskelig å få gjennomført som tidligere kurs.
Vi må se om det går an å få tilpasset kurset slik at det kan arrangeres på nett. Vi må sende
mail til de påmeldte om de er komfortable med en slik løsning. Melding legges ut etter at de
nye tiltakene rundt Covid-19 kommer ut.
3) Diplom fra avlsrådet
Annette mangler Word på PC`n sin for å kunne få skrevet ut diplomer. Styret har blitt enige
om at klubben kjøper dette programmet til henne så vi får i gang denne ordningen.
4) Avl og oppdrett i disse tider
NKK er i en vanskelig tid nå økonomisk, og de har flere permitterte. Det innebærer blant
annet at registreringen av hjerter i DogWeb ikke lar seg gjøre som planlagt, og omreg.fra
utlandet er ikke lenger mulig. NKK har varslet at det i verste fall kanpåvirke muligheten for
registrering av valpekull fremover mot sommeren. Vi legger ut en tekst om denne
situasjonen på hjemmesiden vår og oppdrettergruppene på Facebook. Samtidig kan vi
benytte sjansen til å ønske god påske.
5) Diverse
Aud tar kontakt med Elin vedr.medlemsbladet. Siden vi ikke har noen form for aktiviteter om
dagen spørs det om vi har nok stoff til et blad. Mulig vi må kutte ut neste nummer.
Mestvinnersløyfene deles ut i forbindelse med neste oppdretterseminar.
Frist for å søke MVA-kompensasjon er 1.juni. Kari tar ansvar for å sende inn søknad.

Referat fra telefonmøte 09/01-2020

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Kari Skarpsno, Unni Myrset, Tove Fernås
og Christel Hagen
Fraværende: Unni L.Olsen
Referent: Christel Hagen

1) Referater og referater fra chat
Referatene må raskere ut, og prøve å få frem når det blir fattet vedtak på chatten.

2) Årsmøte
Årsmøte vurderes avholdes i forbindelse med oppdretterkurs i Oslo området den første helgen i mai.
Vi må undersøke interessen for kurs først, og om datoen passer.

3) Oppdretterseminar
Oppdretterseminar planlegges i slutten av oktober. Aud undersøker med NKK om det er
mulighet til å få en genetiker til å holde foredrag 18 eller 25 oktober. Vi legger opp til et
foredrag om genetikk samt en oppfølging på hjertene av Liva og Maria. Vi håper også på et
innlegg om type/konstruksjon av en dommer på cavalier.
4) Oppdretterkurs
Planlegges i forbindelse med årsmøte (om interesse for kurs) i begynnelsen av mai.

5) Cavalierbladet
Vi ser at vi får inn dårlig med raserelatert stoff til bladet, og vi har hatt lite kontakt mellom styret
og redaksjonen. Vi forsøker å få til et møte med redaksjonen for å snakke om veien videre. Mulig
et forslag til årsmøtet om digitalt blad for lavere kostnader.

6) Eventuelt
Spørsmål fra oppdretter vedr.attester på 6-åringer frem til 1.juli. Reglene er som tidligere frem til
1.juli. Aud undersøker med Maria om de legges ut fortløpende eller samlet i juli.
Godkjenningsdokument fra avlsrådet kommer nå i bruk etter litt problemer rundt
utformingen/programmet. Vi må vurdere tidspunkt for frist til å sende inn opplysninger rundt
paringer og kombinasjoner.

Utstillinger i 2020, 2021 samt klubbens deltagelse på andre utstillinger behandles på neste styremøte
i løpet av et par uker om det ikke kan behandles på chat.

