
Møtereferat Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret   
Dato Sted Deltakere Møtenummer 
01.11.2021 
Start kl 20.00 
Slutt kl  

TEAMS -Geir Flønes 
- Rune Gundersen 
 IM-Toril Bjerke 
- Arne Kristianstuen 
- Karl-Otto Ojala 
 -Roar Kjønstad 
 -Rolf Syversen 
-Christopher Andersen 

Nr.10 - 2021 

 

 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av Referat OK Alle 
    
2 Gjennomgang av 

maillogg/post 
OK Alle 

4 Gjennomgang av annen post Status: Ingen annen post, Mye retur av blader. Opprette kontakt 
med posten/Bring. Høre med Lisbeth Kvinge vedrørende dette.  

GF 

5 Økonomi Kort status:  
- Rutiner for utbetalinger av utlegg/verving av 

medlemmer.  
- Ikke på dette møtet.  

 

TB 
 

6 Diverse fra avdelingene Kort status. Stille og fredelig. Har vært god deltagelse på 
bruksprøver på tampen av sesongen. Fått svar fra 2 avdelinger.  
 

 

7 Nytt fra HBU Status – Stor aktivitet på prøvefronten, Har startet å planlegge 
NM neste år, Romerike og Oppland. Negativ tilbakemelding så 
langt. Er åpne for forslag/Innspill. Vurderer å spørre Indre 
Østfold. De har god erfaring med å arrangere, men ikke denne 
type stevner. Har gode muligheter for spor terreng. Siste helgen i 
juni.  
For mere info se på referat på hjemmesiden.  
Se på HS ærespriser på om vi kan få inn IBGH på listen over 
prøver? 
ZAP prøver, ikke sett på ennå fra HBU, HAR ønsker og få dette 
inn, Ønske om og få dette inn under RIK, men dette ligger ikke i 
FCI sitt regelverk.  
 
K-test. Geir F sjekker dette med utdanning av nye dommere.  
Bør vurdere og få innført 1 dommer i stedet for 2. 
Dommerutdanning kan klubben sette i gang. (Øyvind Jul 
Schjetne) 
 
 

RK 

8 Nytt fra HAR Status – HAR ser bruks-meritteringer ovenfor NKK og rydder opp 
i jungelen av gamle prøver etc.   
VT/K-test fra Tyskland vurderes som et krav for videre 
utdanning? 
Har arbeidet med handlingsplanen og arbeider med den.  
Mangler tilbakemeldinger fra dommere NV, De avventer hvem 
som skal dømme hoved utstillingen.  
Bør se over arrangementene våre slik at det appellerer til den 
yngre garde. Kan/Bør man stille større krav til arrangører. (Våre 

KO 
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avdelinger). Er det for mange utstillinger?? For tett med 
arrangement?  
Opprettere må stimuleres til og stille ut sine hunder. 
Litt diskusjon rundt statistikk i bladet.  

9 Orientering om kommende 
møter/representasjon 

RS møte NKK,  
Hvem stiller fra HS. 3 delegater kan vi stille med. 

1. Karl Otto Ojala (Fredag til Søndag+overnatting) 
2. Arne Kristianstuen 
3. Roar Kjønnstad  
4. Vara: Geir Flønes 
5. Vara: Toril Bjerke 

Alle 
 

10 Ungdomsarbeid Status.   
Hvilke planer er lagt. Informasjon MÅ komme ut til ungdommen 
NÅ!!!!! 
Hvem tar over stafettpinnen videre.  (Rolf Syversen/Kristin 
Karlsen?) sammen med de meste erfarne ungdommene? Komme 
i gang med og få ut informasjon.  
 

 
Rolf 

11 Disiplinærsaker (status fra 
DU) 

Se egne mailer. 
Sende svar til NKK på dette slik at denne er ut av verden. Arne 
mottar svar. (Arne svarer).  
DU sitt forslag er vedtatt og eget skjema blir opprettet på 
hjemmesiden.  
 

 
Alle 

 

11 Andre saker  Ansvarlig 
A NV og NM 

Lydighet 2022 
Status: Nordisk i 2022 
Dommere, figuranter og funksjonærer. 
Bør vi sette ned en egen arbeidsgruppe (komite)?  Enighet i HS om dette. 
Forslag på navn: NV general Arne Kristianstuen, (HAR og HBU må være 
representert i denne gruppen).  Svein Nilsen? (HAR),  
Navn på flere som skal være med og arrangere? 
 
 

 
Alle 
 
 

B Klubben 100 år 
24 mars 1922 

Status fra Rune:  
• Gruppen 

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

• Nytt møte førstkommende torsdag. Utkast til boken ser bra ut, Har 
hatt møte med trykkeriet, Mål om og komme ut til NV, Bør ikke 
koste mere enn «selvkost». Pris ca kr 200 kr ����. 

• Mangler stoff fra flere avdelinger,  
• 5-6 november er det jubileumshelg, XXXX XXXX og XXXX XXXX skal 

holde foredrag. Mere kommer…… 
• Logoen er lagt ut på hjemmesiden,  
• Savnes eventuelle bilder fra eldre tider, Kommer oppfordring til 

dette i tidsskriftet.  
 
 

 
RG 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Hjemmesiden Hvis noe er mangelfullt eller feil så er dette et felles ansvar. Alle 
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 Eventuelt  Ansvarlig 
1 RS møte NKK Hvem stiller fra HS? Påmelding må sendes rette etter møtet, Hvem trenger 

overnatting.  
 

2 Dato må settes 
for REP møtet 
2022 

Bli enige om dato slik at dette kan publiseres. (2-3 april)  

3 XXXX XXXX • Unntatt offentligheten 
 
 

 

4 Hundeloven Vi må svare på dette innen fristen. Høringsfrist 26.11.2021.  
5 Medlemskap Telles dette i alle avdelinger som man er støttemedlem i ?.  
    

 

NESTE MØTE:  
Mandag 22/11-2021 
Kl 2000 Teams.  
 

  

 

 
 
 

 

D Bladet 
Schäferhunden 

 Hvem oversetter de tyske kritikkene til bladet og skriver inn de norske slik 
at de blir med i tidsskriftet.  
Toril Bjerke sitter på originalene. Hvem skriver om disse til Word? 
Leif Belgen oversetter de tyske kritikkene med hjelp fra Kristin Karlsen. 
(Indre Østfold tar denne jobben. Dette er vedtatt i HS møtet med 
stormende jubel). 
������������ 

 

E Oppdrettere og 
valpelisten 

Kontinuerlig  

F    
G    
H    
    
    
    
    
    
    


