
Møtereferat   

Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret 
Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 
21.10.2019 Skype Geir Flønes , Rune Gundersen, Arne Kristianstuen, Lisbeth Kvinge, Tommy Oftedal, 

Christopher Andersen, HBU Rolf Syversen, John-Harald Nymoen 
Alle deltar 

Nr. 14.  
2019 

 
 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

referat 
Møtereferat nr 12 godkjent for å legge på web? GF ser over 
Møtereferat nr 13 (EORP) godkjent for å sende til avdelinger? Ok. Gjør om til 
LYDOPPTAK. Send ut til avdelinger. 
 
 

 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 
18/9 – 21/10 

LK fikk spørsmål ang moms i dag, og fristen var 1/10. Hun skal besvare, og synes 
det er bra NKK gjør dette. 
Ellers ingen kommentarer 
 

 

3 Gjennomgang av 
annen post 

Ingen post til Arne som er av interesse 
 
 

 

4 Økonomi • Regnskapet bra.  
• Mottok regnskapet fra Sølenuka på fredag med noen korreksjoner. 

Overskuddet ble 24’  
• Purrer på fakturaer og avdelinger, og noen har betalt allerede. 
• Regnskapet fra Nordenfjeldske. Stort underskudd. Ca 26’. Ressurs 

krevende og mange deltagere. Rimeligere å ha felles NM? Flere som kan 
dele kostnadene. 

• Lokalet på Scandic og rep møte bør bookes så snart som mulig. 

 

5 Diverse fra 
avdelingene 

• Rogaland har fått forespørsel om IGP NM 2020. RS har mottatt 
forespørsel. Og det samme har Tommy. NM for alle raser. Større 
mulighet for å gå i pluss når det er mange som kan arrangere. 

• Romerike arrangert IGP FH. Bra arr, men været kunne vært bedre 
• Fredrikstad bra. Stort arr i helgen som kommer 
• Nordenfjeldske hatt bra arr i helgen. Mange deltagere 

 

 

6 HBU videre • HBU jobber mot forslag til nytt program. RV sendt ut til forslag til andre 
hundeklubber. Satt opp noen datoer for å ha møter 

• HBU skal ha møte neste uke. 
• Kari skal jobbe mot NV LP 2020 
• Zarif skal jobbe mot figurant utvikling 
• RS skal sammen med RV sy i sammen det nye programmet. 
• RV sender prøver inn til NKK i begynnelsen av november. Alle i østlandet 

som har søkt har fått forskjellige helger. Ingen kolliderer. Har prøvd å 
gjøre det samme med de andre rundt. 

• Spinnoff på Schäferhund uka og nye programmet. Blir spennende 
 

 

7 Nytt fra Avls-
sekretariatet 
(AST) 

Tommy har hatt en del aktiviteter og har sendt over en del til DU ifm «drit-i-
regelverket» 
Usikker på hva som skjer videre med innmeldinger på parring. Må ha en som kan 
gi tilgang. Blir for avhengig på enkelt personer når websiden genererer dette. 
Avls papirer har ikke kommet tilbake dit det skal.  
Sekretariatet må gi beskjed tilbake til TO og evnt til DU osv. 
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Oppdatert liste over kårende dyr finnes på nye hjemmesiden.  
 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representa
sjon 

Rep. møte 4 og 5 april på Scandic Gardermoen. Lisbeth booker rom og JH legger 
ut på aktivitetskalender 
 
Møte i NKK snart (RS) 30/11 og 1/12. Arne, Lisbeth og JH. Lisbeth melder oss på.  
 
NKKs 58. ordinære representantskapsmøte 
lørdag 30. november og søndag 1.desember 2019 
på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim 

Lørdag den 30. november fra kl. 09.00 – 18.00 
Registrering og utdeling stemmegivere fra kl 09.00-09.45 
Representantskapsmøte kl 10.00-18:00 og søndag 1. desember fra kl. 09.00 
– beregnet avslutning senest kl 15.00 
 

D4A – Arne, Kristin, Roar, Tom-Kjetil og JH. Raseparaden. Arne melder på. 
Raseparaden lørdag og søndag. D4A er fredag, lørdag og søndag 

 

LK 

9 Ungdomsarbeid Begynt å få inn bilder og info som foreldre har godkjent. Kjell Pollestad har bestilt 
dette tidligere, og Chris bestiller evnt nye vester til juniorhandlere. 
Alle bør være medlemmer, uansett alder. Dette er noe alle bør akseptere 
 
Dobbelt poengsum NV for junior handlere? Det blir antagelig ikke mer aktivitet. 
Bør se på det og evnt finne andre løsninger. Bør bruke alle og ikke bare stjernene. 
Bredde klubb og alle bør få være med. Blir en form for konkurranse og det er ikke 
alltid sunt. 
Få noen poeng på å gå LP/RIK/FH/Rally el.l. og de bør kunne få poeng på dette. 
Uansett hvilket land de er i. Poeng på Sigershow om vesten er synlig i ringen? 
Poengskala for det de har bidratt til 
 
Kunne tenke seg å konkretisere 2 samlinger i året sammen med HS/HBU/Avl. 
Utenom NV. Bergen ville se på om ekstra utstilling og om de skulle invitert alle 
ungdommer som driver med dette. Minisamling? Om Bergen ønsker det, skal de 
få mulighet til det. Chris sender ut invitasjon. Romerike kan evnt gjøre dette en 
gang til? Kanskje også Nordenfjeldske? 
 

CA 

10 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 

Instruksen for DU er formelt godkjent av HS og legges ut på hjemmesiden. 
 

 

TO/DU 

11 Andre saker  
 
 
 

 

 

a Vår nye 
hjemmeside. 

Alle bør ta noen saker så vi får distribuert hjemmeside. 
JH tar en prat med Knut ang oppdateringer av siden. Bør være 2 stykker.  

JH 
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(fordele de siste 
oppgaver og 
oppdateringer slik 
at vi kan gå live) 

 
GF tar på seg jobben med å distribuere dette på FB. 

 
 
 

 
GF 

b Gi beskjed til våre 
samarbeidspartne
re om nye mail 
adresser 

JH tar kontakt med alle andre Schäferhund klubber/land og WUSV og avdelinger. 
Husk å informere om riktige nye e-poster til andre i styret. 
 
 
 
 

 

JH 

c Norge vs Tyskland 
(status på k-test 
etc) 

TO må purre opp Tyskland ang svar. TO har møte med dem på onsdag. Og skal ta 
dette opp med dem. 
 
 

TO 

d NV 2020 Ang møte på Bjerke.   
e    
f Ny avd Vestfold? 

 
De må vise til at de kan etablere avdeling, med alle posisjoner som skal dekkes. Vi 
trenger navn og adresse på samtlige. Vi må videre sjekke med de andre 
avdelinger. Dette vil tidligst skje på rep.møte 2020. Da må alt ligge til rette mtp 
papirer og plan på dette, og avdelingene godkjenne dette. Men det kan være 
mulig å etablere ett lokallag ifm de avdelinger som allerede er etablert. Dette må 
i så fall godkjennes hos Nschk. 

 

12 DU saker  
 
 
 
 

 

13 Eventuelt Info fra JH ang æresmedlemmer og det som har kommet ang æresmedlemmer 
 
 

 

 Neste møte  Onsdag 6 november kl 1930. 
 

 

* Gamle saker som 
ikke er utført 
ennå 

 
 
 
 
 
 
  

 

 


