
Møtereferat  

  

Norsk Schäferhund Klub  
Hovedstyret 

Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 

17.10.2022 Teams Svein Nilsen, Rune Gundersen, Toril Bjerke, Arne Kristianstuen, Ilone Søderholm, 
Svenn Børre Steinsland, Karl Otto Ojala og Hege Falck-Bilden 
Forfall: Roar Kjønstad 

06-2022 

 
 

 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat forrige møte Referatet godkjent. 
Forberede oversendelse til webmaster. 

 
HFB 

2 Gjennomgang av mail og post Mail-loggen ble gjennomgått.   

3 Økonomi Toril undersøker hvordan det er mest fornuftig at vi 
avskriver boka. Vår likviditet er pr. d.d. ganske 
anstrengt. Oppgjør Sølenkurset på gang.  
Hvordan får vi full oversikt over aktivitetsavgift 
kåringer? Alle avdelinger er ikke like flinke til å sende 
med dette skjemaet. Karl Otto / Ilone sender oversikten 
til kasserer. 
Ajour med fordeling/fakturering til avdelingene for rep-
møte og tidsskriftet. 
Legge reiseregning m/kortfattet info inn i rep-mappa fra 
neste år. 

TB 
 
 
 
 
KOO / IS 
 
 
 
TB 

4 Nytt fra HAR Litt problemer med utskrift av tyske kåringer pga. 
mangel på skjema. Bestilles fra trykkeri i Alta. 
Må purre på svar fra SV angående Vesentest slik at vi 
kommer i gang. 
Ellers går arbeidet i HAR bra. 

 
KOO / IS 

5 Nytt fra HBU Roar ikke til stede og dermed ingen info.  

6 DU saker Ingen saker.  

7 Æresmedlemmer En gjennomgang av hva vi tilbyr æresmedlemmer med 
tanke på kostnader og likhet for alle. 

 

8 100-års boka. Salg og markedsføring La ut en liten salgsfilm på nettet i dag som allerede har 
gitt noen bestillinger. Det er planlagt salg 
v/arrangementer, treninger og Oslo Dog Show.  
Det tar mye tid med sjekking av betaling og post-
forsendelsen. Hege kan ta seg av forsendelse til de som 
bestiller direkte. Rune sender til de som skal ha hele 
esker (avdelinger o.l.) samt sjekker alle betalinger.  

 
 
 
 
HFB 
RG 
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Rune utarbeider en struktur for betaling og 
forsendelser. Styrk Profil har tilbudt seg å stå for 
nettsalget, men vi regner med at dette vil være for 
kostbart. Rune sjekker. 
Kan vi sette et minimumskrav til bestillinger fra 
avdelingene på 9 bøker (1 eske)? 

 
 
RG 

9 NV 2022.  Regnskap fra Bjerke IL / 
avtale som er inngått 

Arne og Svein har hatt et møte med Bjerke IL. 
Regnskapet fra Bjerke IL inneholder utgifter som vi 
setter store spørsmålstegn ved.  

 
 

10 NV 2023 Skal NV 20023 fortsette på Bjerke stadion eller finne 
andre løsninger? 
Det var enighet om at vi ønsker å flytte til annen 
lokasjon, men vi må først finne ut om vi kommer ut av 
avtalen med Bjerke IL, som gjelder t.o.m. 2024, på en 
grei måte. 

 
 
 
 
 
 

11 Handlingsplan 2019 – 2023 Vi hadde en kort gjennomgang av punktene. 
Fag-komiteene og HS må bevisst jobbe med 
handlingsplanen og det som ikke blir gjort noe med må 
forklares. 

 

12 Eventuelt Vi er blitt kontaktet av en trenings-gruppe i Vestfold for 
eventuelt å få til noe i den regionen. På sikt en mulighet 
for å etablere en avdeling. Arne og Svein har avtalt et 
besøk hos dem neste uke. 
 
Svein fortalte litt fra WUSV-møtet hvor han og Leif 
Belgen var Norges representanter. Referat derfra 
kommer senere. 

 
 
AK / SN 
 
 
 
SN 

    

    

 Neste møte 21.11.22 kl. 20.00 
 

  

 


