
 

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 

 


