
Møtereferat Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret   
Dato Sted Deltakere Møtenummer 
08.06.2021 
Start kl 19.30 
Slutt kl 22.10 

TEAMS Ok - Geir Flønes 
Ok - Rune Gundersen 
Ok - John-Harald Nymoen 
Opptatt - Toril Bjerke 
Ok - Arne Kristianstuen 
Ok - Rolf Syversen 
Ok - Christopher Andersen 
Ok - Karl-Otto Ojala 
Ok - Roar Kjønstad 

Nr. 3- 2021 

 

 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

referat 
Gjøre om møtereferat 2 - 2021 til web versjon? 

• Godkjent 
GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Spørsmål/kommentarer 
• Noen få kommentarer på saker 

Alle 
 

3 Gjennomgang av 
annen post 

Status 
• Ingen annen post 

 

4 Økonomi Kort status 
• Forhindret til og møte.  

TB 
 

5 Diverse fra 
avdelingene 

Kort status. Runde rundt bordet. 
• Avd xxxx skal ha ekstraordinært 
• Avd yyyy skal få gjennomført årsavslutning 
• Mer aktivitet i de fleste avdelinger 

Alle 
 

6 Nytt fra HBU Status  
• Referat fra møte nr 2 HBU møte 25/5 

o Bra og fint møte sist gang 
o Utsatte prøver blir gjennomført, og sannsynligvis en del som 

kan «kollidere» 
o Sølen er i rute 
o Har startet en diskusjon på å ha «Sølen» uker regionalt.  
o Har sett på ungdomsleir. 
o NM er i rute 
o WUSV VM har det blitt sendt inn forhåndsmelding på 
o Figurant konseptet skal tas opp igjen, og ha regionale 

«mentorer». Ha noen større samlinger, men ha trykk på 
regionale 

o Skal ta kontakt med hver avd bruksansv for å finne ut hvor de 
står. Og å bli kjent med dem. 

o NV og LP, HBU ønsker fortsatt å holde dette om det skulle bli 
avlyst. Ekebergsletta eller LSK sine treningsfelt? 

• Endelig besluttningsmandat? 
o HBU skal orientere HS, og legge fram beslutningen. 
o HBU ønsker at kåringsbiten blir tatt bort på uttaksregler på 

WUSV VM. HS samstemmer 
• Skal lage en annonse på NM LP. Sendes web så vi får det ut på 

hjemmesiden 
• LP og nye regler som er på høring? Skal ta det opp på neste HBU 

møte. Avdelinger MÅ sende inn til HBU, ikke direkte til NKK 
 
 

RK 

7 Nytt fra HAR Status  
• Referat fra første og evnt andre HAR møte? 

o Nr 1 ligger på hjemmesiden 

KO 
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o Nr 2 kommer etter hvert, de hadde møte 7/6-21 
o Regler må oppdateres på hjemmesiden, basert på hva som 

ble bestemt på rep. møte. 
o Om K-testen kan sidestilles som Wesentest fra Tyskland. HAR 

hadde dette oppe på møte sist, og de skal jobbe mer mot 
dette.  

• Dispensasjoner på parringer og beslutninger? 
o Ingen 

• Dommerkompendiet/NKK utnevning av dommere 
o Nye autoriserte NKK dommere som vil bli inkludert og 

oppdatert på rasen.  
o Kan vi bruke kåringsdommere og kompetansen deres til å 

instruere de «allround» dommere som finnes? 
o Kan HAR holde ett mini webseminar og lage ett kompendie 

• Ønsker at LD stevner får større/får fokus igjen 
 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representasjon 

Status 
• GF har vært på møte ang endringer i NKK og styringsgruppa. 

o Gikk igjennom hva møtet gikk ut på, og skal sende ut 
dokumentet så HS kan lese igjennom. 

o Mange lovendringer. Dette må leses og analyseres 
o Ser positivt på en del av forslagene, men det er noe negativt i 

dette også 
o Raseklubbene vil bl.a få større mandat. 

 
 

9 Ungdomsarbeid Status 
• Blatt gruppen skal lage vester til NV. Har bestilt rundt 25 stykker 
• Indre var positive, men vil heller avholde en samling til neste år. 
• Romerike tar denne i 2021 
• Sommersamling for UA og HBU.  

o De har funnet datoer som kan avholdes. Mulig tidlig i ferien.  
o Det er plass til å utføre det fleste øvelser der. Spor, lydighet, 

utstilling, figurant osv 
o De ser for seg fra 13-18 år. 

• Kunne UA ha sin egen ring og hatt utstilling der på NV? 

CA 
 

10 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 

 
 

HS 
 

 

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 skal gjennomføre dette 16-18 juli. 

 
• Om det skal flyttes/utsettes, så må vi undersøke om det passer de 

forespurte dommere. Alternative norske dommere må vi også 
sjekke og HAR har kommet med forslag. 

o Dommer 1 
o Dommer 2 

 De må forberede seg og de må ha klar beskjed 
innen 14 dager (22/6) 

• Dommere Ok? – Grensene er stengt, så hva gjør vi med de tyske. 
Må ta med å forbeholde på annonse som legges ut 

• Figuranter og LP dommer - OK 
• Kåringer? 
• Maura er pre-booket.  

Alle 
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 Eventuelt  Ansvarlig 
    
2 Mimi prisen  HS 
3 Kjøpsavtale Har utarbeidet en kjøpsavtale NSchK bør oppfordre alle oppdrettere til å 

bruke 
• Send ut for høring i HAR/HBU og HS. Beslutninger tas da om dette 

skal være noe vi anbefaler. 
• Vi har veldig mange oppdrettere som bevist gjør en handling som 

ikke er i tråd med hvordan våre oppdrettere skal være. 

JH 

4 Regelverket Hvem oppdaterer avlsstatutter? 
• HAR ser på dette, så vi får oppdatert hjemmesiden 

 

5 Reklame på 
hjemmeside 

Skal vi åpne opp for reklame for andre på hjemmesiden vår? F.eks Baak 
Dogwalker (se mail fra 13/5 kl 1329) 

• HS skal se på fra sak til sak og det skal være hunderelatert. Evnt 
hva en bruker sammen med hunden. 

• Lage en fane med medlemsfordeler og reklamere for alle der. 
 
 
 

 

• 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 
o Reg av mennesker på området og holde oss til 

statlige/kommunale bestemmelser 
o Skal ikke ha stand 

• Neste HS møte 22/6 skal KUN være ang NV og NM LP 
B Klubben 100 år 

24 mars 1922 
Status fra Rune 

• Gruppen 
o Liv Evjen - Bokansvarlig,  liv.evjen@online.no 
o Elinor Antonsen – Bokansvalig,  antonsenel64@gmail.com 
o Kristin Karlsen – Sekretær, sosiale medier, krikar64@gmail.com 
o Sven Børre Steinsland – Media ansvar post@byggmestersteinsland.no 
o Arne Kristianstuen – Premie, profileringsartikler, akr5@online.no 
o Rune Gundersen – Komiteleder, hsnestleder@nschk.no 

• Kan vi spikre en dato for å ha jubileumshelg.  
o 4 -6 november 2022. OK 

• Har sendt ut til avdelinger ang når/hvor/hva som har skjedd i 
årene. Noen har svart til RG, men mange har ikke svart. 

• Referat fra møte 10/6 
o  

RG 
 
 
 
 
 
 

C Handlingsplan Status 
•  

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 
•  

JH 

F Oppdrettere og 
valpelisten 

Videreutvikle siden?  
•  

Alle 

G HAR sekretariatet Status 
•  

KO 

H    
I    

mailto:liv.evjen@online.no
mailto:antonsenel64@gmail.com
mailto:krikar64@gmail.com
mailto:post@byggmestersteinsland.no
mailto:akr5@online.no
mailto:hsnestleder@nschk.no
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6 Diverse Fra JH 

onsdag 2. juni 2021 
 
Til HS 
 
Jeg, John-Harald Nymoen, fratrer herved mitt verv som sekretær og webmaster i 
Norsk Schäferhund Klub med virkning etter HS møte 08.06.2021. 
 
Jeg skal selvfølgelig være behjelpelig med å få oppdatert en ny sekretær på 
rutiner, gjøremål og sørge for en innføring. All e-post vil i perioden etter 08.06.21 
bli videresendt til person oppnevnt av HS eller valgkomiteen. 
 
Grunnen til at jeg fratrer mitt verv har ingenting med sittende leder eller andre i 
HS. Jeg har full tillit til sittende HS leder, og jeg mener han er den i Norge som best 
kan utføre jobben. 
 
Det er altfor mange i miljøet som ønsker medlemmer/styremedlemmer vondt, at 
de skal mislykkes, at HS og andre styremedlemmer skal mislykkes i jobben sin og 
eneste de ønsker er å spre «edder og galle» enten det er oppdrettere, 
medlemmer eller besitter styreverv i avdelinger. All den negativiteten jeg har sett i 
den perioden jeg har sittet, ønsker jeg ikke i livet mitt. Konstruktiv kritikk er 
selvfølgelig velkommen, men dette er så langt ifra det som det kan være. Det er 
nok nå…. 
 
Alt det negative overstyrer dessverre det positive, og det blir feil. 
 
Jeg kan om det er ønskelig, fortsatt ta webmaster jobben. Det blir da ikke på 
dugnadsbasis lengere, og vil bli en betalt løsning. NSchK får evnt komme med ett 
tilbud. Om det finnes andre som kan ta dette på dugnadsbasis, så er det helt ok. 
 
Jeg beklager dypt at dette vil bli utfordringer for NSchK og valgkomiteen med å 
finne en ny sekretær nå midt i perioden. 
 
John-Harald Nymoen 

• Mail blir da sendt videre til AK i en periode. 
• JH tar webmaster jobben i en liten periode som dugnad, men det 

skal komme ett tilbud. 

 

 

NESTE MØTE 22.06.2021 kl 1930   

 


