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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
referat 

Referat 20 godkjent? Gjøres om til web versjon 
Savner mange tilbakemeldinger fra AVL og HBU på saker fra referat 20. 

GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

 OK 

3 Gjennomgang av 
annen post 

 OK 

4 Økonomi Mail fra LK 
• LK vil allerede nå sende faktura til Royal Canin for sponsing 

2020 - kr 25 000,- som avtalt. Sender ut med vanlig fakturering 

etter bladutgivelse for nummer 01-2020. 

  

• Når det gjelder balanse/resultatregnskap for 2020 er dette 

ferdig for mars og viser at vi har mottatt 353.024 i 

medlemskontingent mot kr 386.162 i fjor på samme tidspunkt.  

  

• LK er i gang med å søke om mva kompensasjon.  

 

 

• Finn.no sender anslagvis 5-6000 kr neste mnd også. Vi har ca 

800 treff pr mnd 

 
LK 
 
 
 
LK 
 
 
LK 
 
 
ALLE 
 
LK 

5 Diverse fra 
avdelingene 

Søknad om lån fra xxx 
• søker bør sende balanse/resultatregnskap og budsjett for 

inneværende år for at dette skal vurderes. 

• De må sende MYE bedre og mer spesifikk begrunnelse på 

hvorfor de ønsker å låne av NSchK. Alle (HS) har fått tildelt 

regnskapet deres. De må/bør forklare noen poster bedre. 

o Dette bør/skal være forsikringer, strøm, lån som forfaller. 

Det skal være en tilbakebetalingsplan. 

o Om det blir godkjent, så skal fakturaer sendes inn til 

kasserer og hun har kontroll på dette. 

 

 
 
 
 
GF kladder 
til avd xxx 

6 HBU videre • RS tar kontakt med Morten for å finne ut hva som skjer med NM i IGP. 

• RS skal ta kontakt med Ronny V for å se hva som skjer med 
skogsbruksprogrammet. Flere raser kan gjøre det enklere opp mot NKK. 

• Rundt i Europa/Verden er FCI VM, sporhund VM er avlyst. Universal 
Sieger er flyttet til senere i året (November).  

RS 
RS 

7 Nytt fra AVL Wesentest 

• Ikke kommet noe nytt. Følger opp og ser om de har noe nytt 
Godkjenning av parringer/dispensasjoner  
Om NKK slipper opp med flere deltagere, så bør vi kunne arr kåringsprøver. 
 
Brev fra SV til HS.  

• Tommy følger opp med dem (SV) for å dobbelt sjekke innholdet i brevet 

• Vi må bestille mange flere DNA tester 

• Tommy må lage ett brev som skal distribueres til avd/Hjemmeside/FB 
 

TO 
 
TO 
 
 
 
TO 
LK 
TO/JH 
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Kommer en tilbakemelding om Siegershow blir arr eller ikke i slutten av mnd 
(april). 
Dansk Vinner er avlyst. 
Svensk Vinner har ikke kommet med noe enda. 
 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representa
sjon 

  
 

9 Ungdomsarbeid Ungdommer og ”hemmelig gruppe” 

• Dette kom ikke heldig ut, og ALLE ungdommene burde fått en egen mail 
om dette.  

• UA bør/skal ta å informere alle så raskt som overhodet mulig. INGEN skal 
føle seg holdt utenfor. 

 

 

10 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 

 
 

OK 

11 Andre saker   

A Informasjon ut på 
det offentlige 

Det bør legges ut på hjemmesiden, for deretter lage link på FB! IKKE omvendt… ALLE 

B Parring og reg av 
dette 

HS MÅ gå fram som gode eksempler. 
Det burde vært en reminder om at fødsler og lignende blir rapportert AVL.  
«Husk å oppdatere fødsler og parringer slik at HS kan sende valpekjøpere riktig 
vei» 

ALLE 
TO 

C Kanselleringer på 
stevner arr av 
NSchK? 

NV på Bjerke? Avlyse? Utsette? Det kommer en avgjørelse iløpet av mai mnd. 

• Bjerke har tatt kontakt og spurt om hva som skjer. De er litt mer åpne på 
vårt NV enn tidligere. Mange dugnader ol. er satt på hold. 

• Det bør sitte langt inne for å avlyse… 

• Kunne evnt arr en «amputert» NV om vi får arrangert. 

• Skulle vi hatt flere alternative datoer? 
 
NM IGP Stavanger? 

• KGRIK tar en avgjørelse på dette. RS tar kontakt med Morten 
 
 

 
 
 
RS 

E Sosiale medier • Hjemmesiden – Noen forandringer? 

• Bladet utgave nr 1 
o GF ber AB om at forsiden sendes til JH for å legge ut på web. PDF 

eller JPG 

• Bladet utgave nr 2  
o Vi trenger god hjelp fra avdelinger og medlemmer.  

• Finn.no og profilering mot oppdrettere om hva vi har gjort der 
o Ca 800 treff i mars, og hittil (14/4) 380 treff 
o Lage en sak på dette og legge ut på web 

 
 
GF 
 
ALLE 
 
JH 

F Hannhunder til 
avl 

Sak 1. Hannhunder til avl  
AK/TO/JH 



Møtereferat   

Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret 
Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 

15.04.2020 
Start kl 1900 
Slutt kl 2220 

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

Nr. 21  2020 

 

 

 

• Legge ut våre godkjente og avlskåret hannhunder på hjemmesiden 

• Kravet er at de skal være i Norge 

• For å komme med på listen MÅ hannhunden ha minst et kull registret 
etter seg. 

• Arbeidsgruppe – Tommy og Arne jobber med dette og legger fram til HS 
etterhvert 

G    

 EVENTUELT  Teams var bedre å jobbe med enn Skype. Fint å se/lese dokumentene mens vi 
jobber. 
Bør være plattformen vår framover på møter. 

 

    

    

 NESTE MØTE TEAMS møte onsdag 6/5 kl 1900. GF sender ut møteinnkalling, så en kan følge 
linken for å logge på TEAMS. 

 


