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Norsk Schäferhund Klub  
Hovedstyret 

Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 

09.05.2022 Teams Svein Nilsen, Rune Gundersen, Toril Bjerke, Arne Kristianstuen, Ilone Søderholm, 
Svenn Børre Steinsland, Karl Otto Ojala og Hege Falck-Bilden 
Forfall: Roar Kjønstad 

02-2022 

 
 

 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning referat forrige møte Godkjent med rettelse. 
Klargjøres for oversendelse til webmaster. 

 
HFB 

2 Gjennomgang av mail og post Det har kommet en del mail, men ikke noe spesielt.  
Videresending av mail fra shaferhund@klubb.nkk.no må 
ryddes opp i. 
Det samme med tilgang til klubbadministrasjonen NKK. 
Karl Otto, Toril og Hege skal ha tilgang på eierdata. 

 
SN 
 
SN 

3 Økonomi Pr. i dag har vi 2.513 medlemmer som har betalt 
kontingenten. 
Følger opp avdeling Hallingdal. 
Medlemsregisteret blir oppdatert av Toril.  
Vi har gått over til nytt økonomisystem og det jobbes med 
å legge alt over i det nye systemet. Dette tar tid.  
Så snart dette arbeidet er utført så kommer ajourførte tall. 
Mottatt budsjettet fra 100-års jubileumskomiteen. 

 
 
 
 

4 Nytt fra HAR Det har vært mye å gjøre i forbindelse med Vesentest-
kurset. Det ble et veldig godt kurs med gode kursledere fra 
SV. Avdeling Sarpsborg har gjort en kjempejobb med 
tilretteleggingen! Bare gode tilbakemeldinger. De tyske 
kurslederne ga meget gode tilbakemeldinger! Referat 
kommer i neste Schäferhunden. 

 

5 Nytt fra HBU Ikke til stede.  

6 Diverse fra avdelingene Det er mye aktivitet for tiden – kurs, prøver og utstillinger.  

7 Oppdatering fra NM IGP og IGPFH Påmeldingsfristen er 6. juni. Påmeldingene kommer jevnt 
og trutt. Arbeidet går sin gang. Ingen store utfordringer. 
Detaljplanene er klare. Må få på plass flere kvalifiserte folk. 
Dialogmøte fredag under NM 24/6 planlegges. 
Kamerataften planlegges også. 

 

8 Nordisk vinner 2022 Komiteen jobber på. 
Befaring med Bjerke IL  – Arne avtaler dag. Rune, Arne og 
Svein deltar. 

 
AK 
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Svenn Børre jobber på med å få på plass flere stands, 
sponsorer og annonser. Flere aktuelle for stands er 
allerede opptatt andre steder. 
Vi må forsøke å få på plass et lotteri. Må finne noen til å ta 
seg av dette. 
Kamerataften jobbes med. 
En del personell er på plass. 

SBK 

9 Disiplinærsaker (status fra DU) Ingen saker.  

10 Ungdomarbeid Handlingsplan er påbegynt og jobbes med videre. SN 

11 100-års jubileumskomiteen – 
avklaringer som må tas 

Boka nærmer seg ferdigstillelse og håpet om å få den klar 
til NV ser ut til å innfris.  
Trykkeriet ønsker nå å få beskjed om hvilket antall den skal 
trykkes i.  
Vedtak: 1.500 stk. m/rimeligste alternativ cover. 
Mail til avdelingene ang. forhåndsbestilling av boka sendes 
ut raskt. 
 
Det har allerede kommet påmeldinger til jubileumshelgen. 
Avdelingene/påmeldte forhåndsbetaler hvoretter «billett» 
blir sendt.  Deltakerarmbånd ved oppmøte på hotellet.  

 

12 Eventuelt   

    

    

 Neste møte 13. juni 2022 kl. 20.00 
 

  

 


