
Møtereferat Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret   
Dato Sted Deltakere Møtenummer 
10.05.2021 
Start kl 19.30 
Slutt kl XX.XX 

TEAMS Ok - Geir Flønes 
Ok - Rune Gundersen 
Ok - John-Harald Nymoen 
Ok - Toril Bjerke 
Ok - Arne Kristianstuen 
Ok - Karl-Otto Ojala 
Ok - Roar Kjønstad 
Ok - Rolf Syversen 
Ikke møtt - Christopher Andersen – Må på jobb 

Nr. 2- 2021 

 

 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

referat 
Gjøre om møtereferat 1 - 2021 til web versjon? 

• Ingen kommentarer 
GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Spørsmål/kommentarer 
• Purre på avd xxxx ang mailen som ble sendt ut ang styret 
• Finne WUSV/world wide filmen som ble laget ifm 100 års feiring 

Alle 
JH 
TB 
JH 

3 Gjennomgang av 
annen post 

Status 
• Har fått ca 100 blader i retur. Mange avdelinger «gidder» ikke å 

hente, og vi bestiller for mange kopier. Vi MÅ bli flinkere til å vaske 
medlemsregiseret og sende ut færre kopier til avd og HS 

 
AK 

4 Økonomi Kort status 
• Er inne på regnskap systemet 
• Har sendt inn til Brønnøysund 

TB 
 

5 Diverse fra 
avdelingene 

Kort status. Runde rundt bordet. 
• Avd xxx. Leder trukket seg.  
• Indre har maks 20 på hver trening 
• Romerike har maks 10 
• Finnmark har fortsatt mye snø, og sesongen er kort. 

Alle 
 

6 Nytt fra HBU Status  
• Referat fra første HBU møte 
• Bra og konstruktivt. Alle klare for å bidra, og jobbe. 
• Prøver å få HBU FB siden mer levende 
• Jobber også med å få god dialog mellom medlemmer og HBU 
• Har gjort seg tanker ang innlegg på IGP Norge. Stort engasjement. 

HBU har og skal jobbe mot WUSV 
• Alle møtte. 
• Skal ha nytt møte 25/5 

RK 

7 Nytt fra HAR Status  
• Referat fra første HAR møte? 
• De har ikke referat som er godkjent enda 
• Alle møtte, og oppgaver fordelt. 
• Dispensasjoner på parringer og beslutninger? 

o 1 avslått da de ikke hadde noe på hunden 
o 1 avslått da hunden ikke var klar og eier trakk søknad 

KO 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representasjon 

Status 
•  

 
 

9 Ungdomsarbeid Status 
•  

CA 
 

10 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 
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 Eventuelt  Ansvarlig 

11 Andre saker  Ansvarlig 
A NV og NM 

Lydighet 2021 
Status 
HS har satt en «deadline» på dette HS-møte om NV skal avholdes eller 
avlyses. Vi må jobbe mot fastsatt dato 

• Alternativ dato om vi ikke får gjennomført 16-18 juli, blir tidligst for 
oss i september 

• Om det skal flyttes/utsettes, så må vi undersøke om det passer de 
forespurte dommere. Alternative dommere må vi også sjekke. 

• 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. 

o Sende ut arbeidsdokumentet, så alle ser hva som skal 
gjøres. 

o Må hente inn personell som kan bidra til gjennomføring 
• Hva gjør vi med NM LP om NV avlyses? NM LP vil bli avholdt 

uansett, og da evnt om noen avdelinger kan arrangere. 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK/GF 
 
 
JH 

B Klubben 100 år 
24 mars 1922 

Status fra Rune 
• Gruppen 

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

• Ikke skjedd mye siden sist. 
• Laget ett skjema for avdelinger, og mail sendt ut. 
• God tone og de jobber mot saken. 
• Neste møte i 10 juni 

RG 
 
 
 
 
 
 

C Handlingsplan Status 
• Gått igjennom og oppfordrer til at alle setter seg godt inn i denne. 

Ligger på hjemmesiden og under HS 

HS 
 

D Bladet 
Schäferhunden 

Status 
• Er det mulig å få tak i alle (eller så mange som mulig) av bladet 

Schäferhunden? Legges ut på hjemmesiden 

Alle 
JH/AK 

E Statistikk Finn.no 
og hjemmeside 

Gjennomgått statistikker 
• Ok 

JH 

F Oppdrettere og 
valpelisten 

Videreutvikle siden?  
• Ok 

Alle 

G HAR sekretariatet Status 
• Ok 

KO 

H    
I    
J    
K    
L    
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NESTE MØTE 08.06.2021 kl 1930   

 


