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 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

referat 
Referat 20 og 21 godkjent? Gjøres om til web versjon 
 

GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Mye kontakt oss og valp. Det er veldig bra  

3 Gjennomgang av 
annen post 

Ikke noe nytt  

4 Økonomi • Regnskapet er oppdatert pr April 
• Kontakt Finn.no om korrekt adresse, og at den sendes på mail til LK 
• LK skal sjekke bedre på valpelisten ang refundering av nye medlemmer 

 

 
JH – OK 
 

5 Diverse fra 
avdelingene 

Søknad om lån fra avd xxxxx 
• De bør sende balanse/resultatregnskap og budsjett for 

inneværende år for at dette skal vurderes. 
 

• Diskutert på møtet: 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 xxxx 

6 HBU videre IGP NM utsatt 
• Mulig senere på høsten 
• NM for Schäfer? 
• Finne teknisk arrangør 

 
Sølenuka  går som vanlig.  
 
Skogsprogrammet 

• Står igjen litt før vi legger ut på nytt 
• Håper å kunne kjøre noen prøver i 2020 

 
RS 
 
 
 
 
RS 
 
 
RS 

7 Nytt fra AVL WUSV og vesentest 
• Venter fortsatt på at de skal ha avholdt møtet og tatt noen konklusjoner 
 

Ref mailen fra Agder. Avd Agder får ikke ta K-test, men vanlig Norsk avlskåring er 
ok. 
 
Har fått telefoner ang dommerutdannelse og at noen kunne tenke seg dette.  
 
Disp av parringer 

• Flere i HS ser over godkjenninger av parringer i framtiden 
• Har ikke fått negative kommentarer fra andre. Kun fra Kennel xxxx 
• Alle avdelinger skal ha brev om hvordan disp skal skje 

 

TO 
 
 
 
 
TO 
 
 
 
 
 
TO 
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Hannhunder på hjemmesiden har blitt bra, og vi venter bare på at flere kommer. 
 

 
TO/HS 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representa
sjon 

Rep møte 2020…. Utsatt eller? Dette må vi diskutere og ta en bestemmelse på 
møte 23 (neste møte) 

HS 
 

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

Har fått inn flere personer på FB gruppen. 
 
Har fått inn påmeldinger til neste samling.  
 
CA sender sekretær før det går ut på FB.  
Sender en tekst til JH for utlegg på hjemmesiden under nyheter. 
 

 
CA 
 
 
 
 
 
 
JH - OK 

10 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 

 
 

 

11 Andre saker   
A Oppdrettere Konsekvenser ved å ikke reg kullet hos NSchk.  

• Send ut ett brev til alle oppdretter med våre avls stattutter og at alle kull 
skal sendes inn til HS via hjemmesiden. 

• Konsekvensen er at de blir fjernet. 
Konklusjon tar vi på neste møte 
 

 
JH/AK/TO 

B Parring og reg av 
dette 

Valpelista/ parringer og disp 
De hundene merkes med * på valpelista for å informere om at det er gitt disp. 
Lag en tekst som står i bunnen (dispensasjon gitt pga korona tiden og at noen 
krav ikke var iht regelverket) 
TO informere sekretariatet om hva og hvorfor 
 

 

C Kanselleringer på 
stevner arr av 
NSchK? 

NV/NM i lydighet på Bjerke? Avlyse? Utsette? Det kommer en avgjørelse i løpet 
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? 

GF har kontakt med Bjerke og de er informert om hva vi tenker. 
GF ønsker at vi som er på Østlandet kan ta ett møte med Bjerke for å se/høre hva 
de mener. Så snart som mulig. 
 
Vi planlegger fortsatt mot at vi skal arrangere NV/NM. 
 
Vi skal fortsatt ta en konklusjon i slutten av mai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK/RG 

E Sosiale medier Bladet utgave nr 2  
• Vi trenger god hjelp fra avdelinger og medlemmer.  
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Statistikk fra nr 1 bør også legges ut på hjemmeside med tekst og forklaring 

 

 
AK/TO 
 

F Lån til NKK Da ble dette vedtatt og mail med låneavtale sendt HS. 
 

 
 
JH 

G HS Ærespremie 
for 2020 

  

 EVENTUELT   
 
 

 

 Rep møte Se faktura som er tilsendt. Om den ikke aksepteres, så må noen ta tak i den. 
AK tar tak i denne. 

AK 

    
 NESTE MØTE TEAMS møte onsdag 27/5 kl 1900. GF sender ut møteinnkalling, så en kan følge 

linken for å logge på TEAMS. 
 


