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 Agenda  Ansvarlig 

1 Velkommen og konstituering Svein ønsket velkommen, og styret konstituerte seg.  
 
Vi har pr. i dag 2441 medlemmer + ca. 300 på lista over de 
som ikke har betalt medlemskapet enda i år.  
 
Når det gjelder den nedlagte avdeling Hallingdal (vedtak på RS 
2022) må vi gjøre en prosess overfor de som er medlemmer 
der. Kjøre ut en liste over medlemmene og sende mail hvor vi 
forespør hvilken avdeling de ønsker å overføres til. 
 
Arne har oppdatert lovteksten med rettelser i hht. vedtak i RS. 
Denne ligger allerede ute på nettsiden. 

 
 
 
 
 
SN/HFB 

2 Evt. godkjenning av referat fra 
forrige styre 

Ingen referat foreligger. Temaet på møtet var RS.  

3 Protokoll og referat Rep.møte Roar må underskrive regnskapet. 
 
Svein har oppdatert DW Arra. 
 
Protokollen er mottatt underskrevet digitalt. 
Hege purrer opp originalen som skulle sendes pr. post. 

TB/RK 
 
 
 
 
HFB 

4 Mail logg Alle mailer er lest og svart HFB 

5 Økonomi Det er ikke mye som har skjedd hittil i år annet enn 
innkommet medlemskontingenter fra NKK og noen valpe-
medlemskap. 
 
Annonser fra i fjor blir fakturert. 
 

 
 
 

6 Nytt fra HAR Oversikten på nettsiden over oppdrettere som har mottatt 
Mimi-prisen er svært mangelfull og må oppdateres. 
 
HAR avklarer med SV i fht. Vesentest-helga.  
Mange har problemer med påmeldingsskjemaet som ligger 
ute og vi mangler en del hunder.  Alle må være registrert i SV 
DoxS 10 dager før testen avholdes så det haster med 
påmeldingene. Ellers har vi kontroll på arrangementet. 
Vi må ha figuranter på plass til NV 
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7 Nytt fra HBU Prøvesesongen er godt i gang og det er bra med påmeldinger. 
 
HBU har mottatt en del spørsmål vedrørende NM LP og NM 
IGBH og håper dette kan generere en del påmeldinger.  
 
Når det gjelder M/K under NV så må det ut info om at 
internasjonalt regelverk følges. «Napping» i hund på vei inn på 
banen medfører diskvalifikasjon. 
 
NM IGP har vi kontroll på.  Stor påmelding til FH. Det har vært 
utfordrende å skaffe nok sporterreng, men har nå tilgang på 
ca. 2000 mål + noen mål til i bakhånd. Sporansvarlig/leggere 
må på plass. Dommere OK. Ingen store utfordringer ellers.  
 
Foreslo at man fra neste år arrangerer kvalifisering i IGP FH 
hvorav de 8 beste får starte i NM. Dette medfører bl.a. at flere 
må arrangere prøver lokalt.  
 
HBU har møte neste uke 

 

8 Diverse fra avdelingene Det er en del aktivitet rundt omkring og utstillings-sesongen 
starter til helga.  

 

9 Nordisk Vinner 2022 Freigabe for de tyske dommerne – OK. 
 
Vi må purre opp Bjerke IL ang. campingen.  
 
Et fysisk møte/befaring med Bjerke IL må ordnes snarest. 
 
Svenn Børre selger inn annonser/sponsorer/stands. 
 
Urma har meldt at han kommer og fotograferer. 
 
Live-sendinger på FB har vært godt mottatt tidligere, men vi 
ønsker litt mer struktur på det. Sette 2 personer på oppgaven. 
 
Standene må plasseres der hvor det ferdes mye mennesker. 
Klubben skal har egen stand.  
 
HBU og HAR tar ansvar for sine spesifikke ansvarsområder. 

 
 
 
 
AK 
 
SBK 
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Vi må benytte ordlyden «Norsk og Nordisk Vinner» framover 
slik at vi unngår misforståelser. 

10 Ungdomsarbeid plan fremover Ungdomsarbeidet har ligget nede en stund nå og vi må bygge 
opp igjen. 
Vi må få på plass en egen handlingsplan og utnevne en komité 
på f.eks. 3 personer. Slik får man struktur og kontinuitet.  
Kontakter person som er forespurt av HS og andre som er 
villig til å gjøre en jobb 
 
Vi ønsker å få til et kartleggingsmøte lørdagen under NV. 
 
Svein jobber videre med organisering/handlingsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SN 

11 Disiplinærsaker (status fra DU) Ingen saker. 
DU må informeres om når vi har HS-møter. 
 
Videresende innkommet sak til DU. 

 
HFB 
 
HFB 

12 100-års jubileums komiteen – 
avklaringer som må tas 

Boka: Papirprisene har økt betraktelig (55%) siden vi først fikk 
tilsendt en pris  
Vi må foreta en forhåndsbestilling fra avdelingene så raskt 
som mulig slik at vi får en viss pekepinn på antallet. 
Festen: Annonse kommer i neste Schäferhunden med priser, 
program osv.  Invitasjon til spesielle gjester bør komme fra HS. 
Arrangere nordisk møte fredagen? Jubileumskomiteen og HS 
skal være med. 2 fra hver avdeling (kan ha med «følge» på 
samme rom – oppgradere til 2-mannsrom). Avdelingene 
betaler selv reise og opphold. 
 
HS må ha god kontroll på kostnadene i fht. bok og 
jubileumshelg! 
 
LD-utstillinger: AK ordner og sender/leverer ut store(!) pokaler 
(4 stk.) til hver arrangør som premie i Brukshund-klassene. AK 
informerer avdelingene om dette straks. 
 
HFB sender ut mail til alle avdelinger med jubileums-logoen 
straks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK 
 
 
 
HFB 
 

13 Møte frekvens Mandager, kl. 20.00. Fortrinnsvis hver 3. mandag.  
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14 Eventuelt - SN ønsker å øke frekvensen av info fra HS og ut til 
avdelingsstyrene. Etter hvert HS-møte sendes mail ut - 
«HS informerer».  

- Det er enkelt og billig å kjøre små enkle kurs via 
Teams for avdelingene. F.eks. «Hvordan gjennomføre 
avlskåring fra A til Å» o.l. Vi kommer tilbake til dette til 
høsten. 

 
SN/HFB 

    

 Neste møte 9.5.22 kl. 20.00 
 

  

 


