
Styremøte 20. og 21.07.18 på Olavsgaard Hotell 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Tove Fernås, Susanne Adelsten, Tina Lindnes, 
Inger Pettersen, Christel Hagen og Unni Olsen. Unni Olsen deltok via telefon på lørdagen. 

Referent: Liv Anne Klubben og Tove Fernås 

 

SAK 1/18: Konstituering 

Nestleder: Liv Anne Klubben 

Kasserer: Inger Pettersen 

Sekretær: Christel Hagen 

Komiteer: Det ble vedtatt å opprette en utstillingskomite.  

Leder for komiteen blir Tina Lindnes. Hun har ansvar for det administrative vedrørende 
klubbens utstillinger. Andre medlemmer av komiteen er Unni Olsen, Tove Fernås, og 
Susanne Adelsten. Alle hjelper til med det praktiske. Det er særlig behov for at de som bor 
nær utstillingsstedet tar ansvar for å rigge opp og pakke sammen etter utstillingen.  

Unni Olsen blir utstillingsleder for utstillingen vi skal ha 17.11. 

 

SAK 2/18: Fordeling av ulike oppgaver mellom styremedlemmer og varamedlemmer 

Aud Schønning: Leder + deltager på møter med NKK og Nordic Cavalier Union + medlem i 
avlsråd 

Liv Anne Klubben: Nestleder + deltager på møter med NKK og Nordic Cavalier Union + 
medlem i avsråd 

Inger Pettersen: Kasserer + svarer på e-mail og spørsmål som kommer inn til klubben på 
hjemmesiden + utarbeiding av ny kontoplan 

Christel Hagen: Sekretær + utarbeiding av ny kontoplan 

Unni Olsen: Utstillingskomiteen  

Tove Fernås: Mediekontakt + ansvar for å svare på klubbtelefon + medhjelper Dogs4All + 
utstillingskomiteen 

Tina Lindnes: Leder utstillingskomiteen og representant på RS-møter i NKK  

Susanne Adelsten: Utstillingskomiteen + medhjelper Dogs4All 

  



SAK 3/18: Utstillinger 

a) Utstillingen i september 

Det kom frem en rekke forslag til dommere. Det sendes ut forespørsel. Plass er 
ordnet og Tina ordner rosettbestilling. Unni order premier til veteraner. Det har 
vært vanlig å ha en veteranparade på denne utstillingen. Eva har tatt påmelding 
til denne før, og vi spør henne om hun kan gjøre det i år også.  Påmeldingsavgift 
for valper er den samme som i fjor. 

b) Utstillingen i november 

Det arbeides for å finne et egnet lokale.  

Unni Olsen er utstillingsleder. 

Kirsti Maatanen, Finland forespørres om å være dommer.  

c) Utstillingene i mai 

Norma Inglis er forespurt om å dømme den ene dagen. Lucy Koster forespørres 
om å dømme den andre dagen.  

Generelt om utstillingene:  

Det er mange utgifter i forbindelse med arrangering av utstillingene. Vi ble enige 
om at det er nødvendig at det overføres en sum til utstillingskonto som kan 
disponeres i forkant av utstillingene, slik at komitemedlemmene slipper å legge ut 
av egne penger. Tina får et visakort til betaling av utgifter ifm utstillingene. 

Høstutstillingen 2019: 

Vi vedtok å flytte utstillingen i Stavanger til Lillehammer samme helg som NKK 
Lillehammer i 2019.  

Norsjø-utstillingene: 

Det kan være aktuelt å flytte utstillingene fra Norsjø til et sted nærmere 
Gardermoen pga. problemene vi hadde i år med henting av dommere på 
flyplassen. Vi tar på nytt opp plassering av denne utstillingen på styremøtet i 
august. 

 

SAK  4/18: Oppdretterseminar 

Antall oppdretterseminarer som skal arrangeres ble diskutert. Det har vært forslag 
om 2 i året, og at det ene da er annet sted i landet enn Oslo. Det er ikke er kapasitet i 
styret til å avholde seminar to ganger i året nå. Vi tar heller sikte på et seminar årlig, 
og at plasseringen rullerer mellom Oslo og andre deler av landet annethvert år.  

Det blir derfor seminar i Osloområdet i år. Neste år, 2019, blir det i Trondheim (i 
okt/nov).  

Oppdretterseminar 2018: 



Vi vil arrangere et oppdretterseminar helgen 27/28 oktober 2018 på Olavsgaard 

Hotell. 

Hovedtemaer i programmet vil bli:  

1.Helsefaglig foredrag. Vi tar sikte på foredrag om hjerteproblematikken og første 
valg til foredragsholder er Jens Häggstrøm, eventuelt en kardiolog fra Norge. Christel 
tar ansvar for å kontakte Häggstrøm.  

2.Kurs Tannhelse: Susanne kontakter veterinær som er spesialist på tenner. 

3.Informasjon om nytt regelverk/retningslinjer/gjennomgang av hjertematrisen og 
spørsmål til styret angående disse 

 

SAK 5/18: Oppdretterkurs 

Dersom det er interesse for oppdretterkurs ønsker vi å arrangere det våren 2019. 
Interessemelding sendes ut på Facebook og loddes på oppdretterseminaret. Vi må ha 
minst 10 påmeldte for å kunne arrangere kurset. 

 

SAK 6/18: Stand på Dogs4All 

Marthe Bøhmer er ansvarlig. Tove og Susanne tar kontakt med henne for å tilby sin 
hjelp. Det må også skaffes hunder til raseparadene.  

 

SAK 7/18 HELSE 

Aud orienterte om status i forhold til NKK. Det er laget særutskrifter fra vedtakene på 
årsmøtet og disse er sendt til NKK. Vi har ikke fått svar.  

Liv Anne og Aud skal ha et møte med helseavdelingen i NKK og kardiologer i august.  

Hjerteregistreringssystemet er fremdeles uavklart. Det er også uavklart hvem som 

skal være godkjente veterinærer for lytting. Vi har satt som krav at det må være 
minst 50 for at det skal kunne gjennomføres. 

Avlsrådets oppgaver: 

• Følge opp det som blir innsendt. Kontrollere at regelverket blir fulgt. 

• Veiledning: Avlsrådet tar mentorrollen dersom oppdretter er usikker. Fungerer 
som et rådgivende organ i forhold til kombinasjoner der oppdretter er i tvil. Kan gi 

råd i forhold til risiko for SM i en planlagt kombinasjon. 

• Behandle de parringer som er akseptable, men ikke ønskelige. Sende tilbakemel-
ding til oppdretter angående disse. Oppdretterne skal ha tenkt gjennom hvorfor 

de gjør denne kombinasjon. Avlsrådet skal si sin mening om begrunnelsen. 

• Avlsrådet rapporterer til styret og informerer på oppdretterseminarene. 



Valg av medlemmer til avlsrådet:  

Vedtak: Iren Rudshaug, Anette Bakken Stokka, Hans P.C. Hansen, Liv Anne Klubben og 
Aud Schønning er valgt for styreåret 2018/2019. 

Oppdretternes møteplikt: 

Det er årsmøtevedtak på at oppdretterne har møteplikt på oppdretterseminar. De 

har plikt til å delta på oppdretterseminar annet hvert år for å kunne stå på oppdret-
terlisten. Styret fører oversikt over oppdretternes oppmøte. 

 

Sak 8/18 Styremedlemmenes og andre frivilliges arbeidsvilkår 

Dekning av reise og kostnader til overnatting ol på seminarer og møter og andre godtgjørel-

ser. 

Styre- og komitemedlemmer får i tråd med tidligere vedtak dekket reise og opphold til møter 

og arrangementer der de har ansvar for å utføre en eller flere spesielle oppgaver. 

I tråd med tidligere vedtak betales det ut styregodtgjørelse ved slutten av perioden og sær-

skilt godtgjørelse til dem som har spesielle oppdrag og/eller oppgaver for klubben. 

Vedtak: 

Styresamling: Styremedlemmer får som tidligere dekket reise + opphold på styresam-

linger. 

Årsmøte: Reise og opphold dekkes for de som hjelper til med avviklingen av møtet. 

Oppdretterseminar: De styremedlemmer som ikke har konkrete oppgaver på semin-

aret betaler kr.500,- i egenandel.  

Utstilling: De som hjelper til på utstillingen får dekket reise og opphold. (kun den 

overnattingen som er nødvendig for å kunne hjelpe til med arrangementet dekkes). 

Oppdretterkurs: De i styret som deltar på oppdretterkurs av egen interesse stiller på 

lik linje med andre deltagere, men betaler halv kursavgift. 

Honorar til den som holder oppdretterkurs: kr. 5000,- 

Honorar til regnskapsfører: kr 8000,- 

Honorar for redigering av Cavalieren: kr 8000,- 

Honorar for RAS utarbeiding og oppfølging av HS – vedtak: 

Aud Schønning: kr. 8000,- 

Liv Anne Klubben: kr. 6000,- 

Aud Schønning og Liv Anne Klubben deltok ikke i behandling og avstemming vedrø-

rende det siste punktet i dette vedtaket. 



 

SAK 9/18 Samarbeidsorganer og møter i NKK 

• Nordic Cavalier Union: Et møte ble holdt i Sverige i januar. Det er planlagt nytt 

møte i Danmark i oktober. Liv Anne og Aud reiser dit. 

• Den engelske cavalierklubben: Det kan være aktuelt å ta kontakt med dem. 

Crufts-utstillingen kan være et møtepunkt 

• Raseklubbenes fellesallianse 

Tina har hatt kontakt med dem. Det vil komme opp saker når det nærmer seg RS. 

Vi diskuterer videre hvem som skal reise på deres møte på neste styremøte. 

• RS: Vi tar opp spørsmålet om hvem som skal delta i neste styremøte. 

 

 


