
Møtereferat Norsk Schäferhund Klub - Hovedstyret   
Dato Sted Deltakere Møtenummer 
23.08.2021 
Start kl 19.00 
Slutt kl 20.30 

TEAMS -Geir Flønes 
- Rune Gundersen 
 -Toril Bjerke 
- Arne Kristianstuen 
- Karl-Otto Ojala 
 -Roar Kjønstad 
 -Rolf Syversen 
IM-Christopher Andersen 

Nr.7 - 2021 

 

 Agenda  Ansvarlig 
1 Godkjenning av Referat nr 6 OK. 

Før selve HS møtet startet ble leder i DU invitert og de fikk 
informert om hvordan deres saksgang er og hva som er viktig for 
de slik at de kan gjøre en best mulig jobb. Ting tar tid når man 
skal gjøre rett, og det må respekteres av alle. Tiltak blir gjort fra 
både HS og DU slik at informasjonsflyten skal bli bedre. 

Alle 

  Gjøre om møtereferat 6 til web versjon GF 
2 Gjennomgang av 

maillogg/post 
Noen mailer ikke kommet fram til riktige mottakere. Litt 
utfordrende med online. Mailer og videresendinger.  Dette må 
løses. Mangelfulle mailer er videresendt slik at de blir besvart.  

 

4 Gjennomgang av annen post Status : Ingen annen post  
5 Økonomi Kort status: Ligger litt etter grunnet ferie, med tanke på 

fakturering til avdelinger, Moms kompensasjonen er sent NKK og 
skryt for ryddig føring fra kasserer. Ellers alt ok. 
 

TB 
 

6 Diverse fra avdelingene Kort status. Ok aktivitet rundt om i landet. Noen spørsmål rund 
et par avdelinger grunnet liten eller ingen aktivitet. 
 

Alle 

7 Nytt fra HBU Status – NM LP- Godt teknisk gjennomført, Alltid ønskelig med 
større deltagerantall, Mange gode ekvipasjer i kl 1 og meget 
rutinerte deltagere i klasse 3.  
NM IGP og IGP FH- Meget bra teknisk gjennomført og topp 
stemning under selve mesterskapet, Mange hadde stang ut. En 
hund av vår rase ble dessverre disket i gruppe B grunnet brist på 
vesen. Ikke heldig. Viktig at bredden er representert slik at 
antallet deltagere blir stigende. Gledelig at det var mange nye 
ekvipasjer til start.  
IGP-FH Gledelig antall med 6 startende. Mange gode enkeltspor 
Det er ønskelig for framtiden at det kommer fram på 
resultatlister om hvilken klubb de representerer.  
Gratulere til Roar som vinner av IGP NM for vår rase og med 2 
plass for alle raser. 
Gratulere også til Jens Røhnebæk til seier i IGPFH 
Ønske fra HBU om et uttaksstevne til med tanke på WSUV VM. 
Forslag kommer fra HBU. 
 

RK 

8 Nytt fra HAR Status – Arbeider jevn og trutt.  
Stort sett gode tilbakemeldinger fra NV. Ikke fornøyd med 
kvaliteten på mot og kamp under NV. Dette blir tatt opp i HAR og 
info kommer om forslag på veien videre for og bedre dette. 
 

KO 

9 Orientering om kommende 
møter/representasjon 

Invitasjon fra Dansk Schäferhunklubb. 
Rep fra Norge Svein Nilsen, lager reportasje til tidsskriftet.  
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10 Ungdomsarbeid Status.  Ikke til stede 

Her må noe gjøres framover.  
CA 
 

11 Disiplinærsaker (status fra 
DU) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 Eventuelt  Ansvarlig 
1  Sende over forslag til NKK med tanke på rønken av hunder, Ref avtale 

Danmark har. Geir F kladder forslag og sender rundt til alle.  
GF 

2  Se over de enderinger fra WSUV slik at vi får implementert disse i 
vårt regelverk. 

HAR 

3    
4    
5    
    

 

11 Andre saker  Ansvarlig 
A NV og NM 

Lydighet 2022 
Status: Søke om nordisk 2022, naboland er positive. GF gjør en formell 
henvendelse til våre gode naboer.  
Ny og forbedret 3 års kontrakt med Bjerke IL er signert. 
 
 

 
Alle 
 
 

B Klubben 100 år 
24 mars 1922 

Status fra Rune:  
• Gruppen 

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

Kommer info i tidsskriftet. 
Savner en god del tilbakemeldinger fra avdelinger, dette blir purret og ny 
frist blir satt. 

 
RG 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Webmaster Se tidligere sent info fra Webmaster. 
 
 

Alle 
 

D Bladet 
Schäferhunden 

 Kommer referat fra teknisk arrangør til bladet (IGP og IGP FH NM) 
Kommer referat fra NM lydighet til bladet (Fra HBU) 
Husk HAR info. 

 

E Statistikk Finn.no 
og hjemmeside 

  

F Oppdrettere og 
valpelisten 

Kontinuerlig Webmast
er/HAR 

G Hjemmesiden Hvis noe er mangelfullt eller feil så er dette et felles ansvar. Alle 
H    
I    
J    
K    
L    
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NESTE MØTE:  
20.09.2021 kl 1900 
Teams 
 

  

 


