
   
  Referat fra styremøte i 

Norsk Cavalierklubb 
 

Telefonmøte via SKYPE 25.01.2017  
Kl 20:00 – 22:05 

 
 
 

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

 

 

Sak 2/2017 Oppdretterseminar  

Programmet er straks klart og invitasjonen legges ut på hjemmesida før helgen. 
 
 

Sak 3/2017 Utstillingene i mai – dommere samt arbeidsfordeling mellom 

utstillingskomiteen og resten av styret 

Cavalierer er tatt bort fra Chow Chow-klubben klubben’s utstilling samme helg som vi har 

våre utstillinger i mai. 

 

Dommerforslag ble diskutert. Det ble enighet om liste over dommere som skulle spørres. 

Aud kontakter dem. 

Utstillingen ved Norsjø: Utstillingskomitè er Kari, Janicke, Jorunn og Janne. Vi forsøker å 

finne en som kan være utstillingsleder denne helgen. Sløyfer, pluss ekstrasløyfer blir bestilt 

inn. 

 

 

Sak 4/2017 Oppdretterkurs – skal vi gjennomføre dette i vår? 

Vi har 8-9 forhåndspåmeldte. Er der kapasitet? Vi må tenke på dette i et par uker til neste 

styremøte. 

 

 

Sak 5/2017 Utstillinger i 2018 – når og hvor? 

 Norsjø i Bø (-lage tradisjon for klubben her siste helga i mai?) 26.-27.mai 2018.  

Dette bli dobbelutstilling med Storcert søndag! 

 Jessheim november helgen 17.-18.nov 2018 …samtidig som NKK(dogs4all) men 

motsatt dag. 

 Rogaland i september: 15.-16 sept 2018? Kari forespør gruppe Rogaland om de har 

kapasitet til å arrangere. 

 

Alle hundklubber får mail om at vi er med alle utstilinger unntatt disse helgene vi har selv. 

 

 

Sak 6/2017 Årsmøtet 

Norsjø i Bø, lørdag 26.mai 2017 

Kari har laget dokumentet som skal ut i Cavalierbladet. Aud sender det over til redaksjonen. 
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Sak 8/2017 Eventuelt 

a) Oppdretterlisten og deltagelse på klubbens seminarer ble diskutert. 

b) Vi vil utarbeide en tekst med råd og tips for dem som ønsker å bli oppdrettere.  

c) Protokolltilførselen til sak behandlet på møtet 19.12.16 ble diskutert 

 

 

Neste styremøte blir via Skype onsdag 14.02.2017 kl 20:00. 
 
 

Referent, 

Unni Myrset 

 


