
Møtereferat Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret   
Dato Sted Deltakere Møtenummer 
26.04.2021 
Start kl 20.00 
Slutt kl 22.45 

TEAMS Møtt - Geir Flønes 
Møtt - Rune Gundersen 
Møtt - John-Harald Nymoen 
Møtt - Toril Bjerke 
Møtt - Arne Kristianstuen 
Møtt - Karl-Otto Ojala 
Møtt - Roar Kjønstad 
Møtt - Rolf Syversen 
Møtt - Christopher Andersen 

Nr. 1- 2021 

 

 Agenda  Ansvarlig 
1 Konstituering av nytt 

styre 
Velkommen til nye medlemmer i HS 

• Prøver å ha møte min 1 gang per mnd. Ofte noen ganger oftere, 
basert på når/hvilken måned vi er i 

GF 

2 Godkjenning av 
referat 

Gjøre om møtereferat 1-2021 til web versjon 
•  

GF 

3 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Spørsmål/kommentarer 
• Gjøre om HAR og HBU- «ansvarlig» til «leder» 
• Lage skjemaer på taushetsbelagt 

Alle 
JH 
JH 

4 Gjennomgang av 
annen post 

Status 
• Ingen nye sendinger/post 

AK 

5 Økonomi Kort status 
•  

TB 
 

6 Diverse fra 
avdelingene 

Kort status. Runde rundt bordet. 
 

Alle 
 
 

7 Nytt fra HBU Status  
• Har lite å melde enda, og takker for tilliten for å bli valgt. 
• Første HBU møte er 27/4 
• Kommer sterkere tilbake med hvordan de skal jobbe videre. 
• Skal ha møte 1 gang per mnd. Referater blir lagt ut fortløpende. 
• Budsjettet til HBU ligger på siste rep.mappe. 

https://admin.mekke.no/data/images/2879/HS/Rep.m%C3%B8temappa%202021.pdf 
• Husk at HBU har en lukket gruppe på hjemmesiden. Der kan det 

legges inn diverse info som de ønsker å ha det tilgjengelig. Send det 
som skal være til sekretær, så legger han det inn. 

RK 

8 Nytt fra HAR Status  
• Første møte blir etter dette avholdte HS møtet. 
• Dispensasjoner på parringer og beslutninger 
• Skal dispensasjoner på parringer legges inn på hjemmesiden? 
• Husk at HAR har en lukket gruppe på hjemmesiden. Der kan det 

legges inn diverse info som de ønsker å ha det tilgjengelig. Send det 
som skal være til sekretær, så legger han det inn. 

KO 

9 Orientering om 
kommende 
møter/representasjon 

Status- Ekstraordinært RS møte NKK (Valg på nye medlemmer til HS). 
Deltagere GF, JH, RG 

• Dette møtet var kun valg, og ble gjennomført på 90 minutter, inkl 
gjennomgang av alle delegater. Lite/ingen diskusjoner. 

• NSchK må få inn flere representanter på fagkomiteer. Avdelinger får 
disse mailene fra NKK. NSchK får ingen i retur. 

 
 

10 Ungdomsarbeid Status 
• Prøver å avholde en samling i høstferien. Usikker på om det greier å 

gjennomføre iløpet av sommeren. 

CA 
 

https://admin.mekke.no/data/images/2879/HS/Rep.m%C3%B8temappa%202021.pdf
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• Fokus på handling, pelsstell og litt det samme som de har opplevd 

tidligere. 
• Prøver å få Alexandra M til samling våren 2022. 
• GF sender over tanker og premisser på å arrangere hundekjøring. 

Håper på vinteren 2022 
• Håper at HBU kan bidra til en samling hvor det er fokus på 

bruksarbeidet. Høsten 2022. 
• HBU har lyst å lage en ungdoms leir. Muligens på Melsom Gård i 

sommeren 2022. 2-3 faste instruktører, og kanskje få inn noen 
gjesteforelesere. Må ha noen sponsorer på f.eks mat, reise. Prøver å 
få gjort dette gratis for ungdommen. Maks antall på ca 10 personer 

• Mye har vært avlyst, så derfor så langt fram i tid. 
• Indre har fått en mail, og om de kan være en teknisk arr. på denne UA 

samlingen. 
• Har en «lukket» FB gruppe, og prøver å få de som er medlemmer der 

til å legge til flere og andre som kanskje vil være med. Rekruteringen 
går litt «tregt» 

• Får ingen vester han er fornøyd med, så jobber mer med kanskje 
heldekkene klær, men nummer nederst på bukse. Jobber fortsatt med 
dette. Kommer med pris estimat til neste HS-møte. 

• Fordel med vester er at de passer de aller fleste. Heldekkene klær blir 
mye indiduelt. 

11 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

11 Andre saker  Ansvarlig 
A NV og NM 

Lydighet 2021 
Status 
Vi må sette en frist på når vi skal avholde eller ikke. HS setter en 
«deadline» på neste HS-møte. 

• Dommere Ok? – Grensene er stengt, så hva gjør vi med de tyske? 
NKK anbefaler KUN bruk av norske? 

• Figuranter og LP dommer - OK 
• Kåringer? 
• Maura er pre-booket. AK ringer Odd Arvid. Prøve å få møte med 

han etter 10/5. 
• Komme i gang med videre planlegging med mannskap etc. 

Alle 
 
 
 
 
 

B Klubben 100 år 
24 mars 1922 

Status fra Rune 
• Har mest fokus på boka, og er litt i gang. Har knyttet seg til 

forskjellige fra forskjellige fagmiljøer 
• Original logo skal ligge i bunn, og ett firma på Lillehammer skal lage 

en ny. 
• Avd har fått tilsendt mail, og noen har kommet med 

tilbakemeldinger. F.eks vinnerutstillinger 
• Planlegger en 100 årsfest. Foredrag med fest på kvelden? 
• Gruppen 

 Liv Evjen 
 Elinor Antonsen 
 Svenn Børre Steinsland 
 Kristin Karlsen 
 Arne Kristianstuen 
 Rune Gundersen 

RG 
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 Eventuelt  Ansvarlig 
1 xxxxxxx Vi bør se på om de har innhentet tillatelse til å bruke vår logo. Det er i så 

fall ikke godkjent av HS. Bilde har blitt tilsendt AK/GF. 
GF 

2    
3    
4    
5    
    

 

NESTE MØTE 10.05.2021 kl 1930   

 

C NSchK hengeren Status 
• AK henter denne i mai og kontrakt skrevet. 
• Dekor forslag har kommet inn 

AK 
 

D Bladet 
Schäferhunden 

Status 
• Hva skal vi i de sentrale verv bidra med til bladet framover. 
• Sende ut en ny mail på om folket vil kun ha digitalt. Kun 14 stk som 

har meldt seg av utsending. 
• Maks antall blader til avdelinger? 
• De avd som ikke henter inn blader, vil ikke få de tilsendt i 

framtiden. 
• Avdelingen bør legget bladet hos veterinærer osv. Ikke la det støve 

ned på klubbhuset…  

Alle 
 

E Statistikk Finn.no 
og hjemmeside 

Gjennomgått statistikker JH 

F Oppdrettere og 
valpelisten 

Videreutvikle siden?  
• Håper HBU og HAR kan være med 

Alle 

G HAR sekretariatet Skal de bli med videre eller tar HAR oppgavene selv? 
• HAR ønsker å ha de med videre 
• HS ønsker at HAR ser på hvordan vi kan få dette mer 

strømlinjeformet, og at medlemmene får dette raskere. Om det er 
pga avdelinger, så må det strammes inn. 

• Bør oppdateres fortløpende 

KO 

H Frister og 
kommunikasjon 

Legge føringer sammen om hvordan vi skal samarbeide. 
• Mangler tilbakemeldinger fra sentrale personer 

Alle 

I Hjemmesiden Hvis noe er mangelfullt eller feil så er dette et felles ansvar.  
• Referer til side og hvor 

Alle 

J    
K    
L    
    


