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 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av referat Referat 22 godkjent? Gjøres om til web versjon 

 
GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Ingen kommentar  

3 Gjennomgang av annen 
post 

Ingen  

4 Økonomi Har overskudd hittil i år. Lite kostnader og lite utgifter 
Mange nye medlemmer vervet av oppdrettere 
 

 

5 Diverse fra avdelingene Avd xxx har byttet hos NKK uten at NSchK er orientert. 
Dette har også andre avdelinger gjort. 

• Vi må lage ett skriv om hvordan dette skal gjøres. 
• Avl og Bruks lager dette skrivet som sendes alle avdelinger 
• Alle forespørsler om flytting skal via AVL eller Bruks ansvarlige 

 
 
 
TO/RAS 

6 Nytt fra HBU Info Sølen uka 
• Går som planlagt. 1-2 plasser igjen 

NM 2020 som egen sak 
Møte i KG RIK 

• Har hatt møte med dem ang NM i 2022. Er ikke aktuelt.  
• Det er andre sin tur denne gangen. 
• Vi skal ha vårt eget NM i 2022 

Status på det nye brukshund programmet? 
• Skal ha ett møte i uke 23 
• Info kommer, og de prøver å få dette med i nesten bladet 

RAS 
 
 
RAS 
 
 
 
RAS 

7 Nytt fra AVL WUSV og vesentest 
• Status på de saker vi har gående opp imot SV/WSUV 
• Venter fortsatt på at de skal ha avholdt møtet og tatt noen 

konklusjoner 
o Har purret opp og fått mail tilbake om at hun er tilgjengelig 

til 4 juni 
• Brevet fra WUSV fra 25/3-20 er oversatt til norsk, men det er noen 

ting som må verifiseres før vi sender det til avdelinger. 
• Hannhunder til avl på hjemmesiden (Status) 

o Alle potensielle eiere har fått mail. TO lager noe for å få 
med i bladet. 

• Stoppe med disp angående med avl? (Hva gjør vi) 
o Vi har stoppet det meste, og nå må alle følge regelverket 

• NV og NM lydighet som egen sak 

TO 
 
 
 
 
 
 
 
TO 
 
 
TO 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representasjon 

Rep møte 2020 som egen sak  

9 Ungdomsarbeid Ungdomsamlingen som egen sak 
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Prøver å få til aktivitet, men er til tider litt utfordrende. Mulig etablere 
Snap konto for å gjøre det mer ”ungdommelig” 

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. 
 

 
TO 
 
 

B Bladet og hjemmesiden: 
Hva kan vi HS, Avl og HBU 
bidra med? 

Fra redaktøren. 
 
Dere må også ha opp dette med tidsskriftet. 
Fristen inn til redaktør er 2 juni. 
Så viktig at vi diskuterer og setter opp ansvarspersoner i HS som skal 
komme med stoff. 
  

 

C Norsk Vinner og NM i 
lydighet 

Hva gjør vi?  
Skal vi flytte dette eller avlyse? Vi håper og tror de norske grensene blir 
åpne, og at vi kan ha utstillingen.  
 
De tysk fastsatte dommerne kan være klare ang den helgen. 
 
Vi må ut med info om dette FØR den 1/6. Hjemmeside, FB, mail til avd 
 
Tilbakemelding fra møtet med Bjerke IL. 

• AK og RG var på møtet og det var uaktuelt å ha det i juli. De har 
prøvd å få det i første helgen i september. 

• Dette er samme helgen som Tysk. Den er avlyst. 
• Camping går som planlagt 
• AK tar kontakt med Bjerke og at vi får det skriftlig tilbake om den 

helgen 
• Bjerke kan oppfylle alle oppgaver som er tiltenkt. Kiosk, camping 

 
NM i lydighet foregår samtidig. 

• HBU sjekker med AMT (Dommer) om hun kan den helgen. 
• Kjører lydighet fra fredag morgen. 
• HBU sjekker også med figuranter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO 
 
 
GF/JH 
 
 
 
 
 
 
AK 
 
 
 
 
RAS 
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E Rep møte Hva gjør vi? 

Sette en dato for 2020 eller utsette til 2021? 
Tidligst greier vi oktober, da blir dette bør dette være uaktuelt. 
Endel avdelinger har heller ikke råd til at vi arrangerer dette i 2020 
 
AK lager ett brev som sendes samtidig med NV2020. 
 
Se faktura som er tilsendt. Den aksepteres ikke. Brev sent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK 
 
 
 
JHN - OK 

F UA Hva gjør vi ang juniorsamlingen på avd Nordenfjeldske. Mail er sendt ut 
• CA tar kontakt med avdelingen om hva de gjør evnt om dette blir 

utsatt/flyttet 

CA 

G NM Bruks 2020 Hva gjør vi? 
• RS vil spørre avdelinger om de kan arrangere 
• Dette blir da NM for Schäferhund 
• Vi har ikke lov å ikke ta med andre raser, men de vil ikke bli 

premiert som NM mester 
• RS kommer med dato så snart. Begynnelsen av oktober? 
• Første uttaksprøve for 2021 

 
RS 
 
 
 
RS 

H RIK Prøver Info fra GF etter møtet med NKK 
 

GF 

I    
    
    
 EVENTUELT   

 
 

 

  •   
 Ordensrådet Info fra ordensrådet 

• HS formulerer en kommentar på dette 
 
 

 Ang mailer • Det er viktig at «EMNE» er fylt ut riktig. Mye lettere å finne tilbake 
• Når det kommer mail fra sekretær, så kan AVL/ Bruks/ UA svare 

direkte til vedkommende. Sett i så fall sekretær og evnt leder på 
kopi. 

 

 



Møtereferat   

Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret 
Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 
27.05.2020 
Start kl 1900 
Slutt kl 2245 

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

Nr. 23  2020 

 

 

 

 NESTE MØTE TEAMS møte onsdag 10/6 kl 1900. GF sender ut møteinnkalling, så en kan 
følge linken for å logge på TEAMS. 

 


