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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat Godkjenning av nr 23? Ok – Gjøres om til web versjon  
 

GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Sp.mål om at T. Brenna/NKK kommer til NV2020. Bekreftende ja.  

3 Gjennomgang av annen 
post 

Ingen.  

4 Økonomi Kort status – Den er ok.  
LK har gjort et knall jobb med å få redusert faktura på Quality. Dette vil 
gjøre at vi kan komme sterkere ut av 2020. 
 

 

5 Diverse fra avdelingene Runden rundt bordet 
 
TO - Etter utstillingene har det kommet tilbakemelding på hvordan 
personell/dommere på utstillingen har «oppført» seg. En må selv kunne se 
om de er inhabile eller at det er etisk forsvarlig.  
 

 
 

6 Nytt fra HBU Kort status 
Sølen går for fullt og ble startet opp 21/6. Svenskene kom ikke. De fikk tak i 
andre som kunne ta jobben.  
 
NM bruks blir som oppsatt av HBU 25 – 27 september. Har vært en del 
(negative) kommentarer.  
 
Om det blir for mye på de få som er i HBU, så kan de innhente hjelp fra 
utenforstående. 
 

 

7 Nytt fra AVL Status på div uløste saker 

• Avlskrav opp mot WUSV. Kommer sterkere tilbake på dette. Vi må 
ha eget møte på dette. 

• Mange nordiske dommere er ikke godkjent i WUSV.  

• K-Test osv er det fortsatt ikke kommet noen fasit på dette. 

• Da med tanke på at vi står sterkere opp mot WUSV og at vi felles er 
over 10 000 medlemmer 

• Svarene vi ofte får at WUSV er «svada» svar og en blir litt oppgitt 
over det som kommer i retur. 

• Vi må fortsatt jobbe mot dette og få bedre og mer informasjon. 

• HD/AD status og NKK. Det må jobbes for at vi kan ta dette selv og 
vi kan få Tyskland til å ta dette for oss. Dette kan de spesifikke 
raseklubbene ta selv. 

 
Det må flyttes på dato på de 2 tyske dommere og sendes oppdatering på 
nye datoer. Freigabe… 

 
 
 
 
 
GF 
 
 
 
 
 
 
 
 
JH 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representasjon 

Invitere våre naboer for et fellesmøte med mål om og få styrket det 
nordiske samarbeidet.  
 

GF 
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9 Ungdomsarbeid Kort status 
Mange bra bilder fra utstillingene og at ungdommen er til stede.  
Jobber med ting som kan gjøres i Hedmark og Nordenfjeldske. 
Ungdommen er fortsatt motiverte 
 

CA 

10 Disiplinærsaker (status 
fra DU) 

  

11 Andre saker   

A Norsk Vinner og NM i 
lydighet 

Vi må ut med informasjon og få på plass alle detaljer. Vi bruker tidligere 
utsendt arbeidsdokument. 
JH må få oversikt på hva som skal være med på påmeldings funksjonen 
TO må se på NV og regelverket. 
 

HS 
 
GF/AB 
TO 

B NM Bruks 2020 Status 
HBU har lagt ut det som skal være. Er fortløpende oppdatering og 
informasjon 

HBU 

C    

E    

F    

G    

H    

I    

    

    

 EVENTUELT   
 
 

 

1 Dommere i utstilling Vi MÅ ha utdanning av dommere på utstilling. Vi må se på kriterier og 
utdannelsen vil selektere om vedkommende er aktuell eller ikke. 
 

 

2 Bladet Schäferhunden AB sender første siden og linken til bladet AB/JH 

    

 NESTE MØTE Neste møte 6/7 kl 2000. På TEAMS. GF sender ut invitasjon.   


