Styremøte 19. januar 2016
Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Janne Larsen
Fraværende: Jill Jeanette Johansen, Marianne Hanshaugen, Heidi Halvorsen

Sak 1. Referatet fra forrige møte
Referatet ble godkjent.
Sak 2. Hjemmesiden
Endringene som er blitt gjort på hjemmesiden ble gjennomgått. Layoutmessige endringer i forhold til tekst og bilder må gjøres. Korrektur leses.
Aud og Kari tar dette med Unni.
Sak 3.Hannhundliste på klubbens hjemmeside
Det ble vedtatt å ta denne siden ut da det er få som benytter seg av å ha
sine ”gamle” hannhunder der. Forslag om at de hannhunder som kan stå må
være hjertefrisk ved 6 år.
Sak 4 Utvidet deltakelse på utstillinger i 2016
Kari gir tilbakemelding på de klubber som nå har svart. Purrer de som ikke
har kommet med tilbakemelding.
Sak 5. Utstillinger 2017
Sender melding om at cavalieren blir med på alle utstillinger i 2017.
Unntak for de helger klubben har egne arrangement. 25, - 26,03, 27.05,
og 21. – 22.10.

Sak 6. Dommere og opplegg for våre utstillinger i mai
Liste over aktuelle dommere vil bli sendt ut innen neste styremøte.
Kari tar kontakt med Norsjø for å høre om mulighet for å avholde
utstilling i slutten av mai.
Sak 7. Innkalling til årsmøtet
Kari utarbeider innkalling og Aud sender mail. Kari bestiller møterom på
Hotell Ambassadør.
Sak 8. Videre opplegg for arbeidet med oppdretterlisten
Forskyves til neste styremøte i februar 2016.
Sak 9. Oppfølging av regnskapene og oppsigelse av utstilling for gruppe NordNorge
Forskyves til neste styremøte i februar 2016.
Sak 10. Eventuelt
Vi trenger ny redaksjon til Cavalieren.

Styremøte 24.02.16
Telefonmøte
Tilstede: Hans PC Hansen, Heidi Halvorsen, Marianne Hanshaugen, Kari Skarpsno
(referent)
Fraværende: Aud Schønning, Jill Jeanette Johansen, Janne Larsen,

Sak 1. Referatet fra forrige møte
Referatet ble godkjent.
Sak 2. Hundens Dag. Kort frist, men sjekker med NKK om vi får forlenget frist.
Sak 3.Utstilling i Drammen
Utstillingsplass ok
Dommer ok
Kari tar kontakt med Jon Atle om han er ledig for oppdrag. To navn til på
listen hvis han ikke kan.
Sende mal til de som har seg villig til å hjelpe til ved utstilling.
Klubben har 1 paviljong. Forslag om å gå til innkjøp av utstillingsbord.
Sak 4. Bestilling vedr. mestvinndende sløyfer og sløyfer til utstillingene
Kari bestiller hos Flaggfabrikken. Der får man sløyfer merket fra 1 – 4.
Resterende nummereringer må ordnes av klubben.

Sak 6.Hjemmesiden – nytt forslag nå klart
Gikk igjennom hjemmesiden og alle synes den er oversiktlig og fin. Noen
flere bilder av ensfargede bør inn. Kari og Heidi tar et møte med
webmaster. Bør ikke bli lenge til ny hjemmeside blir publisert.
Sak. 7 Eventuelt
Kari etterlyste momskompensasjon og hun tar kontakt med NKK i morgen.

Styremøte 09.03.2016
Telefonmøte

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Janne Larsen og Heidi S.
Halvorsen (referent)

Fraværende: Hans PC Hansen Jill Jeanette Johansen og Marianne
Hanshaugen
Sak 1.

Hjemmesiden

Sak 2.

Saker til Årsmøtet

Etter avstemming om nyhetssiden, hvorav stemmene ble
2-2
+ leders dobbeltstemme ble beslutningen og fjerne Fanen for
arkiv. Ellers en fin ny Hjemmeside som legges ut.
Regnskapet. Kari har sendt til regnskapsfører. Han fortsetter
dette året, men ønsker å få tilsendt bilag jevnlig.
NCK’s avdelinger – Nordenfjeldske og Søndenfjeldske…

Sak 3.

Budsjettet

Tas opp på neste styremøte

Sak 4.

Oppdretterlisten

Sende mail til alle oppdrettere om innbetaling for å stå på
oppdretterlisten 2016
Frist for innbetaling 15.04.16

Neste styremøte 6. april 2016

Styremøte 30.03.2016

Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Hans P.C.Hansen, Janne
Larsen, Marianne Hanshaugen

Sak 1.

Vedrørende utstillingen i Nord-Norge 11.6.2016

Vedtak: Styret har ikke kapasitet til å reise til Nord-Norge for å
arrangere denne utstillingen. Utstillingen flyttes derfor til SørNorge og avvikles senere i 2016.
For at dette i minst mulig grad skal ramme cavalierutstillere i NordNorge, forsøker vi å få cavalierene med på flere utstillinger i NordNorge i løpet av 2016.

Styremøte 13.04.2016

Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Janne Larsen, Hans PC
Hansen og Heidi S. Halvorsen (referent)
Fraværende: Jill Jeanette Johansen og Marianne Hanshaugen

Sak 1. Referater fra de to forrige møtene.
Referat fra 09.03 godkjennes. Referatet fra ekstraordinært møte den 30.3.
sendes ut etter styremøtet.

Sak 2. Utstillingen i Nord-Norge
Besluttes å flyttes til Lillestrøm området, Letohallen. Aud sender mail til NKK
Mail ang. deltakelse for cavalierer på dobbelutstillingen i Kristiansand i august.
Kari sender mail til NKK..

Sak 3 Redaksjonen i Cavalieren – behov for nye medlemmer og intervju med de som
slutter.
Kari blir med i redaksjonen frem til valget. Vi setter inn annonse i bladet og på
hjemmesiden om at nye medlemmer ønskes i redaksjonen.

Sak 4. Årsmøtedokumenter – årsmelding

Det jobbes med dette. Kari har utarbeidet forslag til årsrapport, revisor
reviderer regnskapet. Aud lager forslag til årsmøtesakene. Sak 5.
Årsmøtesaker: Vi lager en sak delvis digitalisering av Cavalieren, dvs at det bør
bli mulig å få Cavalieren digitalt for de av medlemmene som ønsker det.

Sak 6. Årsmøtedokumenter formell opprettelse av avdeling Nordenfjeldske og
Søndenfjeldske
Finnes det vedtak på dette tidligere? Hva må tas inn for at NKK skal kunne
godkjenne avdelingene?Aud følger opp dette.

Sak 7 Mai-utstillingen – status
Kari tar et telefonmøte med dem som skal hjelpe til.
Flybilletter til dommer er bestilt.
Ringsekretær og skriver er booket.
Utstillingsutstyret må sendes til Kari.

Sak 8. Styregodtgjørelse for inneværende styreperiode.
Utbetales i mai til styremedlemmer.

Sak 9. Eventuelt
Brev fra NKK ang tilleggskrav om registrering av valper.
Dette er en stor sak, som vi må ta opp med oppdretterne på oppdretterseminaret
til høsten. Saken kan derfor ikke sendes til årsmøtet nå. .
Neste styremøte blir 27. april og 2. mai. 16

Styremøte 20. juni 2016
Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Janne Larsen, Anita Vestgård, Iren
Rudshaug, Jorunn Øyen, Janicke Sundal, Unni Myrset
Sak 1. Styret hadde en kort presentasjonsrunde av hver enkelt.
Sak 2. Konstituering av styret
Nestleder/Sekretær

Kari Skarpsno

Kasserer:

Janicke Sundal

Medlemsadministrator:

Janne Larsen

Anita Vestgård vil svare på klubbens mailer som kommer som
mail/spørsmål på klubbens FB side.
Sak 3.Høstens viktigste aktiviteter
Klubbens utstilling 20.11.16. Iren sjekker om Leto hallen er ledig.
Aud tar kontakt med dommer.
Høstens oppdretterseminar avholdes 22, - 23.oktober. Tema vil være
”Oppdretterens ansvar i forhold til rasens helse”.
Kari undersøker hotell.
Sak 4. Eventuelt
Kari oppdatere Brønnøysundregisteret
Kari sender Momsrefusjon til NKK med alle dokumenter.

REFERAT fra styremøte (mail) 2.8.2016
Henvendelse fra NKK angående gruppe for tiltak i forhold til kortsnutede hunder med
pusteproblemer
Denne saken ble kort drøftet i siste styremøte for sommeren. Grunnen ferieavvikling ble saken
sluttbehandlet via e-mail.
Bakgrunn: NKK innbød først «de mest kortsnutede rasene» til et møte. Deretter fikk noen andre
raseklubber, bl.a. Cavalierklubben mail fra NKK. I den forbindelse skrev NKK at vi fikk samme
henvendelse som de andre klubbene, selv om dette kanskje er mest aktuelt for de mest kortsnutede
rasene
Vi ble først innbudt til et orienteringsmøte i juni, der Aud og Kari deltok. I etterkant av dette møtet
ble alle raseklubber som hadde vært invitert til orienteringsmøtet invitert til å delta i en
arbeidsgruppe for kortsnutede hunder (der problemene skal kartlegges nærmere og avlstiltak
utredes).
Styret var delt i denne saken.
Et flertall på 3 medlemmer mente at vi ikke skal delta i dette arbeidet nå. Begrunnelsen for dette var:
«Pusteproblemer er ikke er vanlig på rasen, og selv om vi er på listen for BSI (der er vi også oppført av
andre grunner), blir det galt å sette fokus mot noe som er et så lite problem der vi er nå, Vi har også
andre flere store og krevende helseutfordringer i rasen som vi først må ta tak og komme videre på,
først og fremst gjelder det hjerter, men SM må også ha fokus. Dessuten har vi et RAS-dokument som
vi er bundet av, og som er godkjent av NKK, der har vi har prioritert tiltakene våre. I RAS-dokumentet
er ikke pusteproblemer nevnt, annet enn at det som er påpekt i BSI er tatt inn som et vedlegg.
Derimot pekes det på diverse andre helsetiltak for cavalier som vi må ta tak i.»
Et mindretall på 2 medlemmer mente at vi skal delta i dette arbeidet nå, delvis fordi de mente det er
viktig å følge opp aktuelle helseaktiviteter for rasen som NKK igangsetter, dels fordi andre
sykdomsproblemer ikke bør hindre oss i å kartlegge og utvikle tiltak for nye mulige helseproblemer.
Med 3 mot 2 stemmer ble det altså vedtatt at Cavalierklubben ikke deltar i denne arbeidsgruppen.
Referent,
Aud Schønning

PROTOKOLLTILFØRSEL
VEDR.: INNBYDELSE TIL Å DELTA I ARBEIDSGRUPPE VEDR. KORTSNUTEPROBLEMATIKK FRA NKK
Norsk Cavalierklubb ble invitert til å delta i ovennevnte gruppe fra NKK. Styret var delt i spørsmålet
om å delta i denne gruppen. Etter avstemming ble det flertall MOT at vår klubb deltar i denne
arbeidsgruppen. 3 styremedlemmer stemte i mot å delta.
Vi mener dette strider mot våre lover:

§1-2 Formål
Norsk Cavalierklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte
hunderase. Norsk Cavalierklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av
hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og
rasenes sunnhet.
I tillegg:

§4-3 Styrets oppgaver er å







lede klubben mellom årsmøtene
velge Nestleder blandt styremedlemmer
avholde årsmøte
drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer
for
særkomiteer, eventuelt redaktør





søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
oppnevne representant til NKK’s representantskap (RS)

I tillegg henvises til vårt RAS-dokument hvor det ligger en graf fra AGRIA hvor vår rase
ligger langt over andre raser når det gjelder Respiratory/Lower samt Respiratory Upper. I
tillegg har vi dette oppført på rasens BSI.
At dette ikke er det største problemet rasen sliter med, bør ikke være en grunn til å ikke delta.
Her kan klubben være med å ta med seg lærdom. Ut i fra denne lærdom, videreformidle ut til
våre oppdrettere slik at ikke dette blir et større problem for vår rase enn det er pr. i dag.
Kari Skarpsno/Janne Larssen

Referat fra styremøte i
Norsk Cavalierklubb
Telefonmøte 10.08.2016

Kl 19:30 – 21:30

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

1. Referatet fra forrige møte
2. Presentasjonen i bladet
3. Oppdretterseminaret - praktisk opplegg
4. Oppdretterseminaret - program
5. Novemberutstillingen
6. Invitasjon til samarbeid mellom raseklubber i NKK (se videresendt mail)
7. Eventuelt
Sak 1: Referatet fra forrige møte
Godkjent.

Sak 2: Presentasjonen i bladet

Ting som bør være med i presentasjonen i bladet: (Unni sender mail til alle med
denne info og beskjed til Jorunn) Husk bilde!





Navn og bosted
Kennelnavn
Erfaring med rasen /hvor lenge har du vært oppdretter
Om en har hatt tidligere verv

Sak 3: Oppdretterseminaret - praktisk opplegg

Vi går for Olavsgård. 1500kr sponsa pris lørdag til søndag. 500kr for dagsopphold.
Vi skal ha styremøte på fredag kveld til lørdag. (Seminaret starter ca 15)
Sak 4: Oppdretterseminaret – program

Tema: Oppdretters ansvar i forhold til helse!
Varighet: 1 døgn

Stikkord: En møteplass for uerfarne og erfarne oppdrettere til samspill:
 Hvordan forvalte rasen og jobbe bedre helse

 Sunt oppdrett omfatter mer enn kontroll for arvelige sykdommer
 Bruk av stamtavler i oppdrett

 Salg av valper – hva bør gi prisreduksjon. Hva er vanlig?
 Mentorordningen – hvordan kan den fungere bedre?

 Oppdretternes time – spørsmål/svar og meningsutveksling
Sak 5: Novemberutstillingen

Dommeren har takket ja. Letohallen må eventuelt deles med andre dersom vi skal kunne
bruke den da den koster mye.

Hvem vil ta på seg oppgaver her? Ringsekretær, skrivere…hvem vil hjelpe å finne personer?
Janicke kan hjelpe men trenger noen med erfaring med seg!
Vi bør opprette en utstillingskomite.

Sak 6: Invitasjon til samarbeid mellom raseklubber i NKK (se videresendt mail)
Mange raseklubber føler de har for lite innflytelse da de er ofte små i forhold til for eksempel
jaktklubber i NNK. Da er det greit å stå sammen slik som også jakthundeklubbene gjør det.
Dette har komt i kjølevannet av utstillingsreglene (certendringene) Aud sender mer
informasjon om sakene før styret bestemmer om vi skal være medlem her. Det er en avgift
for å være medlem. Man har mulighet til å påvirke og støtte de sakene man vil.
Sak 7: Eventuelt:
Utstillinger: NCK takker ja til alle utstillinger så lenge det ikke kræsjer med våre egne.
Sak fra epost: Prøveordning for klubbchampionat. Blir prøvd i 1 år.
Neste styremøte blir onsdag 24.08.2016 kl 20:00 - 22:00.
Referent

Unni Myrset
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Styremøte 24. august 2016
Telefonmøte
Tilstede: Aud Schønning, Janne Larssen, Iren Rudshaug, Anita Vestgård, Janicke
Sundal, Unni Myrset, Jorunn Øyen
Referent: Kari Skarpsno

Sak 1. Referatet fra forrige møte og fra avstemning via e-mail
Referatet fra forrige møte korrigeres.
Referatet fra avstemning og protokolltilførsel ok.
Sak 2.Novembreutstillingen – plassering, utstillingsansvarlige, hovedlinjer i
opplegg
Kari tar kontakt med NKK om muligheter for ring på Lillestrøm. Det ble
nedsatt en komité for utstillingen bestående av: Janicke, Jorunn og Kari.
Sak 3 Henvendelsen om deltakelse i samarbeidet for raseklubber hos NKK
Det er ikke enighet i styret om vi skal gå inn i noe samarbeid. Flertallet
mener vi ikke har kapasitet til dette nå, men bruke våre ressurser på
oppgaver innen helse.
Sak 4 Oppdretterseminaret – videre arbeid med programmet
Olavsgaard er bestilt og menyen endres. Aud tar kontakt med hotellet.
Det ble satt ned en komité for oppdretterseminaret bestående av: Aud,
Janne, Iren og Anita. De jobber videre med opplegg og program.

Kari sender mail til oppdretterne.
Sak 5 Spørsmål om avl på hund med katarakt
Saken ble diskutert og Aud skriver et svar til eier.
Sak 6 Eventuelt
Bladet kommet for gjennomsyn. Et innlegg i bladet som vedrører Cavalier
King Charles gruppen på FB med bilder kan oppfattes av våre medlemmer
som at dette er en FB gruppe som Norsk Cavalierklubb står bak. Aud
sender mail til redaktør av bladet og Iren sender mail til moderator for
denne gruppen på FB og ber om at det gjøres klart at Cavalier King Charles
FB side ikke har noe med Norsk Cavalierklubb å gjøre.

Referat fra styremøte i
Norsk Cavalierklubb
på Olavsgård Hotell
02.12.2016
Kl 17:00– 20:10
og
03.12.2016
Kl 09:00 – 16:00

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

Dag 1
Sak 1: Historikk
Aud fortalte litt om historikken til klubben fra starten i 1998.

Sak 2: Hvordan få styret til å fungere godt i dag?
Det har vært vanskelig å snakke så mange sammen på telefon så vi ble enige om å prøve
Skype. Vi tar et testmøte før neste styremøte.
Hvis det ikke fungerer godt tar en runde på hva som finnes av alternativ tlf møtearrangør.

Sak 3: Møtehyppighet og møteform
Saker kan deles opp, noen pr telefonmøte og noen på mail. Saker på mail må nummereres
og sendes en sak pr mail så det blir oversiktlig.
Vi satser på tre fysiske møter: desember, mars(oppdretterseminaret) og i mai.
1 tlf møte i mnd (Skype)
Saker sendes på mail 1 uke før styremøtet – alle svarer til alle!

Sak 4: Komiteer og utvalg – hvor stort skal vi drive, og hvordan?
Det finnes mange lokale grupper -skal vi legge info på hjemmesida? Vi kan informere om at
det ikke nødvendigvis er i regi av klubben, men til informasjon for medlemmene. Vi ble enige
om å samle informasjon om de gruppene som er i arbeid, Buskerud, Rogaland, Hordaland
og gruppe Nord.

Utstillingskomitè: Det opprettes en utstillingskomite som består av Kari, Janicke og Jorunn. I
tillegg ønsker vi om mulig å få med en til to personer som ikke sitter i styret. Forslaget er å
skrive til medlemmer og spørre om de vil hjelpe til med utstillingen(e).
Det er et spørsmål om det skal opprettes andre komiteer nå. Dette tar vi opp på oppdretterseminaret i mars.

Dag 2
Sak 5: Erfaringer fra utstillingen(e) i år
NCK har hatt egne utstillinger i Drammen, Rogaland, Lillestrøm.
Klubben kan arrangere flere lokale utstillinger, men i så fall må det finnes ildsjeler der som
må gjøre en jobb da det blir vanskelig for styret å ta fullt ansvar for utstillinger langt fra der
man bor.
For 2018 sier vi ja til alle utstillinger unntatt de helgene vi har selv.
Vi vil sende mail til NKK om ønske for dommere i årene framover.
Sak 6: Utstillinger i 2017
Vi vil gå for rasedommere da vi har mange all-around-dommere på andres utstillinger.
Vi kan eventuelt bruke en svensk dommer på Lillestrøm for å gi litt variasjon.
 I mai vil vi prøve Norsjø Feriesenter på Gvarv i Telemark.
 Vi satser på Jessheim igjen 21.11.2017.

Sak 7: Oppdretterseminar, opplegg
Kari og Janne skal jobbe med det opplegget som er, og Aud fyller ut.
Unni og Kari lager til innbydelsen med priser og påmeldingsfrist før vi legg det på
hjemmesiden.
Vi vil skrive spesifikt til de som vi ikke kjenner godt på oppdretterlista og invitere dem
spesielt. De som er kjente, men som vi ikke har sett på en stund vil også få en spesiell
invitasjon fra klubben da det både er viktig å oppdatere seg og viktig for klubben å ha dem
med.

Sak 8: Styrets innspill til kommende diskusjoner på oppdretterseminaret:
a. Oppdretterliste – og ordninger
b. Helsen i rasen – veien videre
c. Mentorordningen

Sak 9: Oppdretterkurset
Vi vurderer å gjennomføre et oppdretterkurs tilsvarende de som ble holdt tidligere. Det er
mest med mindre grupper på kurset.
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Max antall påmeldte ca 20.
Janne, Kari, Unni og Aud jobber med oppdretterkurs/seminar-innhold.
Iren er god på stamtavlearbeid og vil bli spurt om hun vil bidra med det.
Invitasjonstekst: Unni legger dette på hjemmesiden .

Sak 10: Hjemmesiden
Sykdommer: Det skal skrives noe om EF og om gentestene.
Det gjøres også noen andre redaksjonelle endringer på hjemmesidne.

Sak 11: Årsmøtet 2017, når og hvor
Sammen med dobbeltutstillingen 27.-28.mai.

Sak 12: Oppdretterseminar høsten 2017?
Vi arbeider med å få forelesere som enten er fra NKK eller er veterinær. Vi satser på
interessante forelesere som appellerer til de fleste oppdrettere.

Sak 13: Vårens møter og styremøter
Tirsdager er beste dag for alle.
Tlf møte17.jan
Tlf møte14.februar
Styremøtesamling 24.mars
Oppdretterseminar 25.-26.mars
Tlf møte 18.april
Styremøtesamling 5.mai
Oppdretterkurs 6. og 7.mai dersom vi får nok påmeldte. Max 20 påmeldte
Dobbeltutstilling 27.-28.mai

Sak 14: Eventuelt:
a) Møtereferenter -Unni ble valgt til sekretær og Kari hjelper til ved behov.
b) Helseundersøkelsen er avsluttet. Vi følger opp for å få fram resultatene.
c) Kontosystemet. Aud og Janicke går gjennom og rydder opp i klubbens konti
d) Valpepris. Anbefalt valpepris settes til kr 15000 fra 01.01.2017
e) Valpeformidling, det blir lite hensiktsmessig å innføre dette nå, fordi:
- Valper hos klubbens oppdrettere er ofte forhåndsbestilt
f) NCK må få sitt eget telefonnummer som registreres i Brønnøysundregisteret. Da
kan vi også ta imot VIPPS. Aud prøver å finne en enkel rimelig telefon.

Referent
Unni Myrset
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PROTOKOLLTILFØRSEL I FORBINDELSE MED TELEFONMØTE 19.12.2016
BREV FRA NKK TIL STYRET I NORSK CAVALIERKLUBB
Styret i Norsk Cavalierklubb har mottatt brev fra NKK, signert adm. Direktør Trine Hage og Kristin Wear
Prestrud, hvor de oppfordrer styret i klubben om å revurdere sin beslutning om å ikke delta i
arbeidsgruppen for kortsnutede hunderaser. Dette brevet er kommet etter at NKK har mottatt mange
henvendelser fra medlemmer/cavaliereiere som har reagert på at styreflertallet mener at dette ikke er viktig
for vår rase å delta i. Styreflertallet mener at denne form for pusteproblem ikke er noe rasen er belastet
med.
Vi, mindretallet i styret, skjønner fortsatt ikke at Cavalierklubben velger bort dette tilbudet når det er et så
stort opprop fra medlemmer/cavaliereiere som mener det er viktig at vår rase deltar i arbeidsgruppen. Dette
er medlemmer/cavaliereiere som har hunder med pusteproblem. Vi mener at flertallet i styret er på
kollisjonskurs med både medlemmene våre, hundeierne og ikke minst NKK. Ved å delta i denne
arbeidsgruppen kunne styret vist at vi engasjerer oss i både små og større helseproblemer.
Vi ønsker ikke at deltagelse i denne arbeidsgruppen skal gå på bekostning av andre utfordringer vi har på
rasen. Mindretallet hadde ønsket at det i denne styreperioden hadde vært satt større fokus på
helseutfordringene på rasen vår.
Deltagelsen i denne arbeidsgruppen ville ikke medført noen utgifter for klubben, da en av mindretallet har
sagt seg villig til å delta i klubbens regi.
25.1.2017
Janne Larssen/ Kari Skarpsno

