
Møtereferat Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret   
Dato Sted Deltakere Møtenummer 
16.12.20 
Start kl 2000 
Slutt kl 2230 

TEAMS Tilstede: Geir F, Rune G, Arne K, Rolf S, Tommy O, John-
Harald, Chris 
Ikke tilstede Lisbeth K. 

Nr. 36  2020 

 

 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av referat Gjøre om møtereferat 35 til web versjon? Godkjent 

 
GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Status – Noen kommentarer  

3 Gjennomgang av annen post Status - Ingen 
 

 

4 Økonomi Ikke til stede, så dette må tas på neste gang. 
Kort status: 

 

 
LK 
 

5 Diverse fra avdelingene Kort status. Runde rundt bordet.  
6 Nytt fra HBU Status komité 

Skogsbruks 
• Har hatt 1 møte med skogsbruks.  
• Skal ha nytt møte mandag uke 2. 
• Risensnauser vedkommende har trukket seg. Ny person 

har kommet inn fra den rasen. 
• Skal legge ut prøver i 2021, kommer datoer i løpet av 

første uken i januar.  
• NKK har godkjent at det kan brukes NKK dommere. Alle 

dommere som dømmer, er brukshund dommere etter 
NKK 

 

7 Nytt fra AVL Status komité 
Har jobbet mye med oppdrettere mot NKK.  

• Status kåringslister og sekretærer 
o Vi bør lage en rutine på at når det blir sendt ut 

beviset, så skal også det sendes en mail til 
mottager om at beviset er på vei. Det tar i dag for 
lang tid 

o Det mangler hunder på listene, og det er HS/avl 
ansv som bestemmer hvem som skal være med 
på lista og ikke. Det må gis tydelige instrukser på 
hvordan listene skal være og hvordan det skal 
utformes. 

o Det skal være 4 lister. Normal pels hann/hun og 
Langhår hann/hun. 2020 kan «highlightes» 

o Hele gangen i kåringer og hvordan dette blir 
rapporteres må ses på, og om vi kan gjøre dette 
digitalt. Vi må ha mer kontroll. Ny bedre rutine 

o  
• Status dommerutdanning/kurs 

o Kun 2 søkere –  
o Påmeldingsfrist er 31/12,  

• WUSV – SV Status  
o TO har hatt møter på telefon og på Teams. 

Samarbeidsavt mellom WUSV og NSchK ang reg 
av kull-HD/ad røntgen og ett felles oversikt på 
data? Felles system under samme paraply for alle 

 
 
 
GF/TO 
 
 
 
GF/TO 
 
 
 
 
GF/TO 
 
HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO/JH 
 
 
TO 
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schäferhunder. Sittende HS kan ikke ta denne 
beslutningen, men må fremmes på rep.møte. 

o Vi fortsetter prosessen mot WUSV for å ta dette 
opp mot våre medlemmer og mot NKK. Mulig at 
vi greier det på rep.møte 2022 

• Event. 
o Breeding program – TO reviderer skjema 
o Regler etter Tysk mønster – revidere reglene og 

oppdatere hjemmeside 
o Søknad om freigabe NV 2021. Send inn på nytt på 

de dommere vi skal bruke 
o Kåringer. Sende dette til SV 
o Kåringer for 2020 til tidsskriftet nr 1 
o LD stevner? Indre ønsker.  

 JH svarer Indre at det er OK 
o Sende SV en oversikt over norske hunder som 

har tatt tysk kåringer og re-kåringer 
 

 
 
 
 
TO/AK 
 
 
TO 
 
 
 
TO 
TO/GF 
 
TO/JH 
 
 
 

8 Orientering om kommende 
møter/representasjon 

Status- Ikke noe pt  

9 Ungdomsarbeid Status 
• Hver avd skal være mer på ungdommene og at de kan 

arrangere noe for dem. CA sendte ut mail i sept, og få 
avdelinger har svart. Vi må dessverre innse at covid-19 er 
på dette punktet også, derfor kanskje få har svart. 

• Jobber med 2021 og få lagt aktiviteter fremover 
• Har ikke besluttet noe ang ungdomsvester enda.  

 
• Status fra samlingen 13-15 nov. Utsatt 

 

10 Disiplinærsaker (status fra 
DU) 

DU saker 
 
 
 
 
 

 

 

 

11 Andre saker  Ansvarlig 
A Rep.møte 2021 Rep møte blir 10 og 11 april 

 
Hva gjør vi på søndagen? 

• Organisasjonskurs med NKK? 
• Skogsbruksprogrammet? 
• NSchK avls strategi? 
• Regelverk NV? 
• 100 år? 
• Gjennomgang og innspill på hjemmeside, NKK dogweb, 

Deltager.no? 
Forslag fra HS  
(dette må fremmes på nytt? Eller er rep mappa fra 2020 gjeldende? Det 
andre forslag kommer som tillegg? Valgkomiteen og valg?) 

• HD – index? 
• Organisasjonsendringene 
• Minimum parring tispe 20mnd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GF 
JH 
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• Se også rep mappe fra 2020  

 
 
 

B Klubben 100 år 
24 mars 1922 

Status fra Rune 
o Har satt sammen en gruppe 

 Liv Evjen 
 Elinor Antonsen 
 Sven Børre Steinsland 
 Kristin Karlsen 
 Arne Kristianstuen 
 Rune Gundersen 

o Skal ha ett Teams møte 17/12 
o Mandatet til gruppen er at det skal komme med 

forslag/innspill på hvordan NSchK skal 
markere/markedsføre dette. 

• Lage bok? 
• Lage en 100 års logo 
• Reklameprodukter? 
• LD arr, NM bruks, NV og div annet gjennom året 
• Store fine premier på alle arr 
• Promotere klubben i alle media 
• «Hverdags helter» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Terminlister 2021 Status: Avl 
Frist 1/11 
 
HBU 
Frist 7/10 

 
 

D NV 2021 Sted – 
Dommere – Muligens ok 
Regelverk (DNA?) etc. 
 

 
AK 
 
 
TO/GF 

E Henger Status –  
Kommer på 55-60 000 for en ny. Få som vil gi noen prosenter på dette 

• Reklame plass på hengeren? 
o Fòr-leverandører? 
o Oppdrettere/Kennel? 

 

F Bladet 
Schäferhunden 

Status 
Neste frist er April 

• JH har løsninger for å «vaske» medlemsregister 
• Det er laget løsning for å «melde» av bladet i posten på 

hjemmeside 
• Send mail til de som har meldt seg av om at det nye bladet ligger 

på hjemmesiden 

 
 
JH 
JH-OK 
 
JH 

G Statistikk Finn.no 
og hjemmeside 

Hva gjør vi i 2021? Fortsatt 800 klikk? 
Samme avtale i 2021 som i 2020. JH informerer Finn.no 

 
JH 

H Oppdrettere og 
valpelisten 

«Sklir» lettere enn tidligere, men fortsatt mange som ikke rapporterer  

I Intern 
kommunikasjon 

 HS 

J Royal Canin Det kommer forslag på ny avtale fra RC til GF før 1/1-21 GF 
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 Eventuelt  Ansvarlig 
1 NKK tillitsvalgte Oppnevning til NKKs komiteer og utvalg - 2021/2022 

Utsatt frist. Vi trenger innspill fra avdelinger - JH sender mail til avd.  
 
JH 

2 E-poster Noen nå? RS får det meste nå.  
3 Filmsnutter Trenger mer til fredager i 2021…  
    
5 Instagramkonto Lage en instagramskonto RG/KK 
    

 

NESTE MØTE onsdag 13/01-21 
 

Kl 20.00 God Jul alle sammen 
 

 

    


