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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat forrige møte Referatet godkjent uten merknader. 
Klargjøres for oversendelse til webmaster. 

 
HFB 

2 Gjennomgang av mail og post Mail-loggen gjennomgått. 
De gamle mail-loggene skal arkiveres. 

 
HFB 

3 Økonomi Pr. nå har vi en anstrengt likviditet da bl.a. utgifter til 
trykking av boka har blitt betraktelig høyere enn 
estimert. Dette er penger vi må ut med i disse dager, 
men som vi dog vil få igjen ved salg av boka. Vi må også 
se på hvor lang avskrivningstid vi skal ha på boka. Det er 
penger på vei inn – momsrefusjon, Sølenuka, Bjerke IL 
(NV), men vi vet ikke hvor mye dette utgjør enda. Bjerke 
IL er purret. 
Det er absolutt nødvendig å holde igjen på utgiftene 
videre! 

 

4 Nytt fra HBU Alt i rute i fht. WUSV-VM.  
Vi har fått en nordisk mester i IGP! 
Det var også schäferhund på 1. og 3. plass i The 
Challenge! 
Det er jevnt og trutt med aktiviteter i de avdelingene 
som også vanligvis har mye aktivitet. 
Avd. Moss/Vestby har kommet i gang med kurs. 
NKK har satt i gang med figurantutviklingskurs og det er 
prisverdig. HBU har forsøkt å dra i gang dette uten å 
lykkes. Rekruttering er et problem! Avdelingene 
etterlyser figuranter, men hva gjør de for å rekruttere? 
Forslag: Legge figurantutvikling inn i budsjettet for 
neste år? 

 

5 Nytt fra HAR Vesentest har vi nå fått inkorporert i regelverket og er 
oversendt SV for godkjenning. 
HAR sitt forslag på dommere til NV 2023 godkjent og  
Hege sender invitasjon til de tyske dommerne. 

 
 
 
HFB 
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6 Diverse fra avdelingene Det er mye kursvirksomhet rundt omkring i avdelingene 
for tiden. 

 

7 DU-saker Ingen saker.  

8 100-års boka Boka kommer til Rune fra trykkeriet i uke 42, evt. uke 
43. Det må virkelig jobbes med salget! Oppfordre 
avdelingene til å stå på. Nettsalg vurderes. 

 

9 RS-møte NKK Vi kan ha 3 representanter.  
Arne Kristianstuen, Svein Nilsen og Toril Bjerke. Vara: 
Hege Falck-Bilden. 
Hege sender påmeldingen. 

 
 
 
HFB 

10 Invitasjon til nordisk møte, Danmark Invitasjonen fra Danmark kom med et radikalt forslag. 
Det inneholdt å legge ned det enkelte lands 
vinnerutstillinger og heller arrangere nordisk vinner på 
omgang mellom Danmark, Sverige og Norge. Dette var 
et samlet HS imot. De hadde utelatt Finland (pga. 
avstand..) og det synes vi ikke er OK. Vi er positive til å 
få i gang et nordisk (inklusive Finland) samarbeid , men 
med en annen agenda!  
Svein svarer med et forslag om å holde et møte i 
januar/februar 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SN 

11 Ungdomsarbeid 10 ungdommer har meldt seg på foreløpig.  
Vester er mottatt og selges for kr 400,-.  
Toril sender bankkonto-nummer som skal benyttes. 
Det er planlagt to 1-dags samlinger. Avd. Indre Østfold i 
oktober og avd. Rogaland i forbindelse med utstilling 
der. 

 
 
TB 

12 Terminlister 2023 Disse må koordineres! HAR og HBU må sende ut 
informasjon til avdelingene. 

KOO / RK 

13 Valper på utstilling (sak fra tidl. 
møte) 

Det er et bekymringsverdig lavt deltakerantall når det 
gjelder valper på utstilling. Hva kan gjøres? Vi må få 
oppdretterne på banen. Ingen andre konkrete forslag i 
kveld så dette må vi tenke videre på. 

 

14 Eventuelt Norsk Schäferhund Vinnerne ble tidligere presentert i 
Schäferhunden med bilde og omtale. Det har ikke blitt 
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gjort de senere år og må komme i gang igjen! Hege 
kontakter de hun har utstedt siden april. 
For å forenkle prosessen skal søknadene heretter 
sendes til Hege som sjekker, utsteder diplom for så å 
sende info til webmaster og omtale til redaktør. 
 
På FB ligger det fortsatt ute påmelding til 
Jubileumsfesten. Svein fjerner innlegget straks. 

HFB 
 
 
HFB 
 
 
 
SN 

    

 Neste møte 17. oktober kl. 20.00 
 

  

 


