
Møtereferat   

Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret 
Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 
06.11.2019 
Start kl 1930 
Slutt kl 2300 

Skype Geir Flønes , Rune Gundersen, Arne Kristianstuen, Tommy Oftedal, HBU Rolf 
Syversen, John-Harald Nymoen 
Ikkje deltatt: Lisbeth (informet om at hun er syk), Chris 

Nr. 15.  
2019 

 
 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

referat 
Møtereferat nr 12 godkjent for å legge på web? GF ser over for web 
Møtereferat nr 14 godkjent? GF ser over for utlegg på web 
 
 

GF 
GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 
21/10 – 6/11 

Sp mål fra RS om NM mellom de forskjellige klubber. Har sendt mail, men ikke 
mottatt noe. Ingen kan se å ha mottatt. Mail mottat 6/11. Koster oss 5000,- 
uansett hvem som arrangerer. 25-28 juni IGP+FH 2020.  
Ingen kommentarer 

 

3 Gjennomgang av 
annen post 

Lite/Ingen post fra Arne og til klubben. 
 

AK 

4 Økonomi Ingen kommentar. Lisbeth skadet  
5 Diverse fra 

avdelingene 
  

6 HBU videre Hadde møte forrige torsdag.  
Zarif har fig og RIK biten. Han setter opp datoer til vår og høst. Klare retningslinjer 
mtp kostnader og sette opp budsjett.  
Kari LP.  
RS tar det nye programmet. Dyrt med figurant samlinger. Koster ofte 10000 for 
en figurant per helg 
 
HBU må sette opp for 2020, og lagt det fram mot rep møte. 
1 møte til før jul, hvor året som har vært skal gjennomgås og legge planer 
framover for HBU 
 

RS 

7 Nytt fra Avls-
sekretariatet 
(AST) 

Kåringer – MÅ ha nye kommuniserte rutiner. En purre mail på avdelinger som har 
arrangert kåringer. Lage nye dokumenter og rutiner som forenkler og gjør jobben 
lettere for arr og avls-sekr. Det skal scannes og sendes post@nschk.no for at det 
logges i mailloggen. Sekr sender dette videre til avl-leder og avl-sekretær. 
Forslaget fra GF er at de har fullt mandat til å purre og skal benytte terminliste 
fra 2019 for å kvalitetssjekke. Avl-leder skal lede dette og bidra. 
Mye bør være gjort mtp rutiner osv innen 20/11-19 
 
Livstidkåringer på WINSIS? Har ikke skjedd i 2018 eller 2019.  
 
Utdanning av nye kåringsdommere i 2020. Bør ha fokus framover 
 
Bør det være valpekontakter i klubbene? De bør/skal dra ut å besøke alle 
valpekull for å se at alt er ok, informasjon om valper. Valpepakke? 
Nordenfjeldske har dette. Andre land har dette, og noen steder får de ikke selge 
valper uten at kontaktene har vært der. 
Bør være en KLAR tanke rundt dette og TO skal sette sammen noe ang dette. Må 
følges opp og som gangner medlemsmassen 
 
 

TO 

mailto:post@nschk.no
mailto:post@nschk.no
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8 Orientering om 

kommende 
møter/representa
sjon 

D4A – påmeldt raseparade, alt under kontroll.   
Legg ut filmsnutt på FB når vi står på messa. Bestilt Profil vann 240 stk a 0,33. 
Schäferhund logen 
 
NKK RS –  LK har kontroll vedr påmeldinger. Må gå gjennom rep mappa før neste 
møte. Alle bør se igjennom. 
 
80 års jubileum avd Nordenfjeldske fredag 22 nov – HS sender representanter og 
GF&Frue skal være våre representanter. HS finner ut hva som skal overrekkes. 
Fredrikstad skal feire 70 år i disse dager. Lørdag 23 nov. AK finner ut hva vi 
rekker. 
 
Lage oversikt over når avd fyller år. Legges ut på hjemmeside 
 
Møte med Bjerke IL –   
 

AK 
JH 
 
 
JH/LK 
 
 
GF 
 
RG/AK 
 
 
RG/JH 
 
 
RS 

9 Ungdomsarbeid Mer stoff ang ungdoms biten og hva de gjør.  JH/CA 
10 Disiplinærsaker 

(status fra DU) 
 

 
 

11 Andre saker  
 
 

 

 

a Vår nye 
hjemmeside. 

Valpeliste. TO skal se litt nærmere på denne. Kennel navn– Far – mor .  
JH Sender ut på FB om oppfordre til «Melde parring» på nye hjemmeside. 
 
Norsk Schäfervinner. Info om hvem som har fått, og nestleder kan sjekke evnt 
nye som kommer. 
 
Oppdretterliste. Gjøres lik Valpelisten når anledning 
Etc 
 
Alle endringer vi ønsker å gjøre bør/skal gjøres før 31/12-2019. Eventuelle forslag 
til Rep-møte 

 

TO/JH 
 
 
RG/JH 
 
 
JH 
 
 
ALLE 

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

Hvor er vi i forhold til svar fra SV/WUSV på våre spørsmål? 
Tommy er fortsatt på saken. 

TO 

c NV2020 Bør sette oss ned med dem for å møtes og prate ut. ALLE 
d Brev fra 

valgkomiteen 
GF tar en prat med valgkomiteen ang funksjon AVL som erstatter HAR. Det skal 
være med 1 styremedlem til. 

GF 

e Innkjøp av vann 
til D4A 

JH kjøper inn med NSchk logo 240 flasker JH 

f    
12 DU saker  

 
 



Møtereferat   

Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret 
Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 
06.11.2019 
Start kl 1930 
Slutt kl 2300 

Skype Geir Flønes , Rune Gundersen, Arne Kristianstuen, Tommy Oftedal, HBU Rolf 
Syversen, John-Harald Nymoen 
Ikkje deltatt: Lisbeth (informet om at hun er syk), Chris 

Nr. 15.  
2019 

 
 
 
 

13 Eventuelt Ang Pokaler. Det skal være like pokaler på Norgesmesterskap arrangert av NSchK, 
og det skal være kvalitet og størrelse på disse. Pokalene fra stevne på NM IGPFH 
var mindre bra. 
 

ALLE 

 Neste møte  Søndag 24/11 kl 10 på Gardermoen området. 
 

 

* Gamle saker som 
ikke er utført 
ennå 

 
 
 
 
 
 
  

 

 


