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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat Gjøre om møtereferat 26 til web versjon? – JH send 
Gjøre om møtereferat 27 til web versjon? Godkjent – Gjør om til web 
Gjøre om møtereferat 28 til web versjon? Godkjent – Gjør om til web 
Gjøre om møtereferat 29 til web versjon? Godkjent – Gjør om til web 

GF 
GF 
GF 
GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Kort gjennomgang og kommentarer på en del av punktene  

3 Gjennomgang av annen 
post 

1 post fra DnB  

4 Økonomi Kort status 

• Trenger bistand fra GF om å avslutte en konto 

• Har fått i retur penger avd x har lånt 

• Har kommet inn penger fra RoyalCanin 

• Kommet mange kroner inn fra NV. Mange har fortsatt ikke betalt 
 

 

5 Diverse fra avdelingene Kort status 

•  

 
 

6 Nytt fra HBU Kort status 
NM Bruks. Status 
Dommer 2 er Terje Hammerseng – Gjør om invitasjon og få på navnet på 
hjemmesiden osv 
Er i rute til NM – Hva med om dansker ikke kan komme? Plan B? 

 
 
JH-OK 

7 Nytt fra AVL Kort status 

• Har fått lister på kåringer. Det var mange lister og Mona kunne 
hjelpe til. Mona skal sammenfatte begge listene og sende det over 
til JH 

• Har lagt ut info fra WUSV på det som har kommet på hjemmesiden 

• Avdeling har ikke sendt sine resultater inn til Winsis. De har brukt 
feil papirer på resultatene. TO/RG må ta kontakt med dem, ellers 
kommer det ikke inn på Winsis. 

• Ang K-test vi har sendt inn til Tyskland. Dette har blitt tatt opp og 
godkjent i de organet. SV skal ha møte i løpet av august og vi 
HÅPER vi får en avklaring da. 

 
 
 
 
 
RG-OK 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representasjon 

Invitere våre naboer for et fellesmøte med mål om å få styrket det 
nordiske samarbeidet? 
Er på vent… Blir ikke gjort noe før Korona-tilstanden roer seg. 

 

9 Ungdomsarbeid Kort status 
Ikke tilstede 
 
 
 

 

10 Disiplinærsaker (status 
fra DU) 

o   
 

11 Andre saker   
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A Norsk Vinner og NM i 
lydighet 

Covid-19 og utviklingen i Norge. 
Norsk Vinner 2020 er dessverre kansellert.  
Mer informasjon kommer på vår hjemmeside så snart som mulig. Vi må 
respektere hvordan situasjonen er i Norge med tanke på en forventet 
økning av Covid-19. 
 
Norwegian Winner 2020 has unfortunately been canceled. 
More information will be on our website as soon as possible. We must 
respect the situation in Norway with a view to an expected increase in 
Covid-19. 
 
Der norwegische Gewinner 2020 wurde leider abgesagt. 
Weitere Informationen finden Sie so bald wie möglich auf unserer 
Website. Wir müssen die Situation in Norwegen im Hinblick auf einen 
erwarteten Anstieg von Covid-19 respektieren. 
 
E-post må skrives og sende ut så raskt som mulig.  
RG - Stand/Spons/de han har fått tak i 
AK – De han har fått tak i 
JH – Påmeldte, æresmedlemmer, avdelinger, figuranter, dommer LP, 
hjemmeside, FB,   
TO – Tyske og norske utstillingsdommere.  
 

 
 
 
 

B Statistikk Finn.no og 
hjemmeside 

  

C Oppdrettere og 
valpelisten 

  

    

 EVENTUELT   
 
 

 

    

    

 NESTE MØTE Quality 5-6 september. LK booker rom for de som trenger.  


