
Møtereferat   

Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret 
Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 
25-26.01.2020 
Start kl 1030 
Slutt kl xxxx 

Quality Airport 
Hotel 
Gardermoen 

Geir Flønes , Rune Gundersen, Arne Kristianstuen, Lisbeth Kvinge, Tommy 
Oftedal, HBU Rolf Syversen, Christopher Andersen, John-Harald Nymoen 
 

Nr. 17  
2020 

 
 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

referat 
Godkjenning av referat nr 16? HS Møtereferat nr 16 - 2019.docx  
Publisere den på WEB? 
OK 
 

 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 
 

Endring på annonser og kostnader. Å legge det ut på vår hjemmeside vil fra 1/1-
2020 være kostnadsfritt.  
Ok 

 

3 Gjennomgang av 
annen post 

• Info til hotellet ifm rep.møte. Se mail fra LK 20/1 kl 1419  

4 Økonomi Regnskapet viser at vi får ett overskudd i 2019. Har god økonomi, og god kontroll. 
Har investert mye i 2019. 
HS skal betale hotellutgiftene etter det ekstraordinære rep. møtet og delegatene 
betaler sin egen reise. 
Utestående fordringer på avdelinger. Purret med jevne mellomrom, og det er 
kun en acd som gjenstår. 
Den økte kostanden på camping på NV (50,-) skal ikke belastes medlemmer. 
Den økte kostnaden skal legges til HS. Dette MÅ informeres om til Maura FØR 
NV2020. 
LK har fortsatt ikke mottatt signert protokollen fra xxxxx  

 

5 Diverse fra 
avdelingene 

Avd xxxxx. Informasjon fra GF ang denne saken.  
AK blir observatør på årsmøte tilxxxx. 
 
Avd yyyyyy. Økonomi og medlemmer. yyyyy har trukket seg ,GF informerer. 

 

6 HBU videre RAS informerer 
Deler opp HBU medlemmer til Lydighet, RIK og skog. 
Zarif har påtatt seg ansvaret for opplæring av figuranter. Min. 5 personer på 
hvert kurs. 
Skogsbiten jobber fortsatt Ronny Vestli med. Har hatt møte her på G.moen med 
andre raseklubber. 
Nytt møte i midten av februar. 

 

https://bridgestoneno-my.sharepoint.com/personal/jhn_bridgestone_no/Documents/Documents-Privat/Norsk%20Sch%C3%A4ferhund%20Klub/M%C3%B8ter/HS%20M%C3%B8tereferat%20nr%2016%20-%202019.docx?web=1
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7 Nytt fra AVL Vært mye med terminlisten, og utfordringer med å få denne laget. 

AB har bidratt mye og vi kan takke henne for dette. 
 
Innmeldinger av parringer er fortsatt mangelfull, og oppdrettere rapporterer ikke 
dette til HS/hjemmesiden. 
 
Vi må bli flinkere til å lage statistikker på hann/tispe og distribuere dette med 
tanke på indeks. 
 

 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representa
sjon 

GF var blitt innkalt på møte med med valgkomiteen. Skypemøte.  
 
 

 

9 Ungdomsarbeid Gått igjennom regelverket, og Chris sender ut til juniorer. JH legger ut på 
hjemmesiden ca 30/1. 
Har tilvekst på juniorer. Håper på at Bergen kan være teknisk arr i 2020. 
 

 

10 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 

Ingen 
 
 
 
 
 

 

11 Andre saker Viktig at alle i dagens HS setter seg ned og skriver ned sin egen stillingsinstruks til 
møtet slik at vi kan sammenfatte denne til framtidens organisasjon. Dette sparer 
oss for mye arbeid samt at alle kan sette seg ned og reflekterer og skrive ned sine 
arbeidsoppgaver de har i dag. Dette skaper større eierskap til prosessen og alle 
får bli med på å påvirke.  
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A Utarbeide 

forslaget til Rep 
møte med tanke 
på ny 
organisasjon 

Se organisasjonskart. 
 
 

 

B Få på plass 
stillingsinstruks til 
alle medlemmer 
av HS. 

Ok. 
JH legger alle inn i malen brukt til sekretær 

 

C Få på plass en 
handlingsplan 
som er målbar. 

Bruke NKK sin handlingsplan som mal. 
Se HS handlingsplan 2019_2023  
 

 

D Utarbeide 
annonse (teaser) 
til NV og NM 
lydighet 2020 

Dommere, sted, tid 
Tommy og GF har dette i orden til 26/1 kl 0945. 
Anne-Marit Traaholt dømmer LP NV2020. 
JH sender freigabe på de 2 tyske dommere 

 

E Revidert 
regelverk til NV 
2020 må 
publiserer 

Regelverk Norsk Vinner skal ut på web i morgen. Gå igjennom webben før vi 
legger ut. 
 

 

F Utarbeide 
informasjon 
angående status 
SV/Wsuv/FCI med 
tanke på avl etc 

 
Haster VELDIG HSBF ASAP.  

 

G Fordele 
arbeidsoppgaver i 
forhold til rep 
mappen. Hvem 
gjør hva? 

Alt som skal sendes inn må være i word. 
Tider: 
Varsel 8 uker før skal det sendes ut til avdelinger 7/2 kl 2359 
Bare innkalling med tid/sted/osv 
Første utkast skal være sendt sekretær 14/2 
Siste frist for forslag 27/2 
Mappa skal ut 13/3 
RS - HBU 
TO – AVL 
CA - Ungdomsarbeid 
LK - kasserer 
GF - alt i mellom 
AK - DU 
RG - Norsk Vinner og statistikk 
JH side 2-4-5-6-11 (web) og sy i sammen 

 

H Informasjonsflyt i 
klubben. 

RS forslag: Vi skal/må bli flinkere til å informere og holde medlemmene informert 
om hva vi holder på og jobbe med. 
 
Vårt svar ved henvendelser er: 
Til informasjon. NSchK har som rutine å ikke besvare noe på FB. Ta gjerne 
kontakt med oss på pos@nschk.no om du/dere lurer på noe. 

 

mailto:pos@nschk.no
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J Budsjett 2020 GF og LK tar dette ved en senere anledning på telefon 

 
 

K 100 års jubileum MÅ sette ned en komité som kan sørge for at vi lykkes med dette 
 

 

L Saker vi jobber 
med må bli 
prioritert og 
fullført  

Gå gjerne igjennom referater fra tidligere for å se om det er noe som ikke er 
utført. 
Vi må også sette opp en «ToDo» liste på slutten av hvert referat på saker som 
ikke er utført. 

 

M Våre 
kåringsdommere 

De som dømmer tysk kåring, så har vi noen utfordringer med dagens tekst   

N Bladet 
Schäferhunden 

Vi SKAL ha bladet videre….. 
• Store porto kostnader og trykkeri kostnader 
• Schäfer Norge må ta ett kollektivt ansvar. 
• Avdelinger må bidra mye mer 
• Bilder må/skal ha MYE bedre kvaliteter 
• 4 blader i året 
• NV i sept nummer 
• Egen redaksjons enhet 

 

O Markedsføring av 
klubben / 
Schäferhunden 

o Facebook 
o Annonsering 
o Film  
Enkel teaser som omhandler kjente personer med kjærlighet til vår rase, 
utstilling, LP, NV, bruks++ 
Betaling når det er futført  

 

P Etiske Regler 
dommere på 
Tysk mønster 

Lest igjennom brevet  

Q Gå igjennom UA 
utkastet på 
regleverk 

Ok. Legger ut 30/1.  

R Ærespris 
reglementet i 
lydighet 

Vi bør se på reglementet i lydighet. Denne poenggivningen gir 
konsekvenser vi ikke har vært klar over. 

 

S Avsluttet helt 
gamle 
hjemmesiden 

Knut/ Annett må få ut dokumentene som ligger på serveren/domene, og sørge 
for at siden blir helt borte. Bør være gjort innen 31/1-20. Arne kontakter Knut 

 

T Æresmedlem   
U Utdanning av K 

test dommere 
Ok ref GF  

 Neste møte  Skypemøte onsdag 5/2 kl 1930. Statusmøte.. Hvordan ligger vi an? 
 

 

*   
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