
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. 

 


