
Møtereferat Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret   
Dato Sted Deltakere Møtenummer 
13.01.21 
Start kl 2000 
Slutt kl 2340 

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

Nr. 37  2020 

 

 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av referat Gjøre om møtereferat 36 til web versjon? OK 

 
GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

Status – Ok 
Ang Dr Baddaky  – Vi avventer bekreftelse 
 

 

3 Gjennomgang av annen post Status –  
Schäferhunden i retur – 25/30 stk har kommet i retur. Noen 
avdelinger henter ikke posten sin, og bladene kommer i retur. 
 

 

4 Økonomi Kort status: 
• Regnskapet oppdatert, og har ca 199’ i overskudd. Har 

også økt medlemsmasse og inntekter. 
• Levr.gjeld blir høy i 2020, da det er ca 70’ som skal 

betales til Blatt gruppe og noen andre. 
• LK sender faktura til LL Alme (eller Romerike) ang 

påmeldingsavg på NM  
• Avdelinger må bruke riktig konto. Var på nr 35. 
• Medlemsverving fra oppdrettere. Går oppover. 63 i 2019, 

73 i 2020. Vi fortsetter som før med medlemsverving 
• Må ta vekk fra bladet at nett-annonser koster. 
• Informasjon til avdelinger på at nett-annonser er 

kostnadsfritt 
• Diskusjon ang NKK og en evnt økning av medlemsavgiften 
• NSchK har god økonomi 

 

 
 
 
 
 
LK/RS 
 
 
 
 
AB 
JHN 

5 Diverse fra avdelingene Kort status. Runde rundt bordet. 
 

 

6 Nytt fra HBU Status komité 
Skogsbruks 

• Skal ha nytt møte mandag uke 2. Hadde møte med RV og 
andre 12/1. 

• Påmeldinger vil muligens gå til RV, og han legger inn 
• Vil prøve å arrangere dette i andre rase avdelinger først, 

så dette ikke blir ett nytt «schäfer» opplegg… 
• Vil prøve å ha dette på Sölen uka, så medlemmer kan 

prøve dette 
• Skal legge ut prøver i 2021, kommer datoer iløpet av 

første uken i januar? 
• Alt skal være spikret innen utgangen av januar 

Ellers er det pt stille og rolig 
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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.  

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.  Ny og bedre rutiner 

 
• WUSV – SV Status  

 
 

• 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 2021  
o Sende SV en oversikt over norske hunder som 

har tatt tysk kåringer og re-kåringer 
o Ingen disp på parringer blir gitt pt. Det kan søkes, 

så behandler vi hvert enkelte tilfelle. Behandles 
på HS møter. 

o Utviklingen på HD må ses på, da det er en negativ 
utvikling 

 

 
 
 
GF/TO 
 
 
 
 
 
 
 
GF/TO 
 
 
 
 
 
GF/TO 
 
 
 
 
TO 
 
 
 
TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO 

8 Orientering om kommende 
møter/representasjon 

Status-  
• Kan være at det kommer en ekstra ordinært møte med 

NKK, ifm grunnkontigent 
 
Generalforsamlinger hos avdelinger og føringer på hvordan dette 
kan gjennomføres pga korona og restriksjoner 

• Eksempel 1  
 Booke stort møterom, la hotellet stå for store nok rom, med 
god plass til alle. Skriftlig påmelding som skal være levert 
min. 3 dager før gjennomføring 
• Eksempel 2  
Det lar seg ikke gjennomføre general forsamling. General 
forsamling blir utsatt på ubestemt tid, sittende styret skal 
møte på rep.møte. 
• Eksempel 3 

 
 
 
 
AK/GF 
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Gen.forsamling blir avlyst. Sittende styre blir værende til 
2022. Sittende styre skal også møte på rep.møte 
• Eksempel 4 
Det kan gjennomføres på f.eks Teams OM alle deltagere 
aksepterer at det er åpen stemmegivning.  
 

9 Ungdomsarbeid Status – Ikke tilstede, så tar det neste gang. 
 

 

10 Disiplinærsaker (status fra 
DU) 

DU saker 
 

 
 
 

 

11 Andre saker  Ansvarlig 
A Rep.møte 2021 Rep møte blir 10 og 11 april. Vi fortsetter og planlegger til at vi kan 

gjennomføre dette som tidligere år. 
 
Vi må ha plan A, plan B og plan C 
JH innhenter kostnader om vi må ha dette digitalt. 

• Booker tiden 
• Frister 
• Avlysningsfrister 

 
 
 

 

 
 
 
 
JH 
 
 
 
 
 

B Klubben 100 år 
24 mars 1922 

Status fra Rune 
o Gruppen 

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

o Hadde Teams møte 17/12-20 
o Nytt møte 11/2-21. GF blir med på neste møte. 
o Budsjett 
o Mandatet til gruppen er at det skal komme med forslag på 

hvordan NSchK skal arrangere dette. 
• Lage bok. Liv og Elinor bok-ansvarlige. Mer info om boka kommer 

etter møtet 11/2. 
• 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» 
• KK tar sosiale medier, så hun skulle lage bl.a Insta konto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Terminlister 2021 Oppdatert 
Utstilling. NKK har ny utsatt frist til 1 august 2021 for utstillinger 2022 

 
 

D NV 2021 Sted –  
•  Maura. 

 
Dommere – ok 
Regelverk (DNA?) etc. 

 
AK 
 
JH/TO 
TO/GF 
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 Eventuelt  Ansvarlig 
1 Instagramkonto Lage en Instagramskonto RG/KK 
2    
3    
4    
5    
    

 

NESTE MØTE onsdag 3/2-21 
 

Kl 19.00  

 

 
E Henger Status –  

Kommer på 45-72 000 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 
• Send mail til de som har meldt seg av om at det nye bladet ligger 

på hjemmesiden 

 
 
JH 
JH 

G Statistikk Finn.no 
og hjemmeside 

  
 

H Oppdrettere og 
valpelisten 

  

I Intern 
kommunikasjon 

  

J Royal Canin Det kommer forslag på ny avtale fra RC til GF før 1/1-21.  GF 
K NKK Politisk 

organisering 
Trenger navn som kan være med på denne styringsgruppen.  Forslagene 
sendes til adm@nkk.no innen 25. januar 2021. 

 
 
 
JH 

L Brev til NKK om 
grunnkontigent 

Brevet om uenighet om grunnkontigenten ble sendt 0700 13/1-21. 42 
raseklubber stiller seg bak. Ca 46’ medlemmer representerer dette. INKL 
NSchK. 

 

    


