
REFERAT NR 1 HS – 03.05.2018 
 

TILSTEDE FRAVÆR 

Geir Flønes  
Rune Gundersen  
Berit Hansen  
Svein Egil Vagle  
Kristin Karlsen  
Lisbeth Kvinge  
Arne Kristianstuen  
Tom Atle Nohr     
Tommy Oftedal X 

 
SAKER   
FASTE POSTER:  Tiltak ved: 

1. Godkjenning av 
møtereferat 

Første møte i det nye styret.  

2. Gjennomgang inngående 
mail/post 

Mail-logg fra Kristin (blir sendt ut fra 
Kristin) 
- Se litt på mailen fra 

Appellutvalget. 
-  
Eventuell annen post fra Arne 
 

 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth: 
-Ferdig med regnskap pr 30.04.  
Medlemskap i WSUV har gått opp 
mye det siste året. 
-Venter på regning fra hotellet under 
rep.møte 
-LD-annonser er gratis på 
hjemmeside, men må betales i 
bladet. 

 

4. Div. vedrørende avdelinger -  HS var representert ved Arne 
under ekstraordinært møte hos en 
avdeling. Gir referat fra møte. 
 

 

5. Nytt fra HBU -Slår sammen NM Sph (alle raser) og 
RRP/RSP-mesterskapene.  
-Figurantsamling: kommet 4 
påmeldte hittil. 
-Alt er i rute til Schäferhunduka på 
Sølen.  
-Tatt opp på møte: NM LP kun på 
fredag. Får kommet opp i forkant å 

 



trene på område, og at dommer 
kommer og holder en briefing. 
En god gjeng å samarbeide med. 
Positive og imøtekommende. 

6. Nytt fra HAR -Info fra møte: Hadde et lite møte 
HD-index sak: Besvares neste uke 
Etablert aktivietskalender 
Revidert regelverk på Norgescup 
Ras-dokument har man begynt å gå 
gjennom 
Dommerutdannelse går sin gang. 1 
søknad om godkjent status. 
Kåringer er det Hege som skal ta seg 
av. 
God gjeng i HAR å jobbe sammen 
med.  
Følge Handlingsplanen 

 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

Referat fra møtet med Bjerke IL  
 

 

8. Kommende 
møter/representasjon 

Møte med Bjerke IL i juni  

9. Disiplinærsaker Status fra DU: 
De 2 som har sittet, fortsetter med 
enstemmighet fra HS. 
-Nett-troll: Hvordan skal man gripe 
an dette? Sende inn til NKK sine 
jurister? 

 

SAKER:    
 

1. Handlingsplan 2018 
(Prioriteringer)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Norsk Vinner/ NM Lydighet 
2018 (Status per dd på 
mannskap osv) 

 
 
 

 
 
-Rune har tittet på en info-folder. Gå 
ut på nett og etterspør 
hverdagsbilder. 
Tom Atle sender et eksempel han 
har. 
-HAR har gjennomgått sin del, og 
lagd plan for videre jobb i 2018. 
Dette kommer HAR til å informere 
HS underveis. 
-HBU gjør også det samme. 
 
-NM LP: Vil gå på fredag. 2 Ringer. 
Dommere, skrivere, 
konkurranseleder. Anne skal ansvar 
for utstyr til begge ringer.  
-Utstilling: Ringpersonell 
-Dommermiddag fredag: Avholdes 
på hotellet 

 
 
 
 
 
 
 
 
HAR 
 
 
 
HBU 
 
HBU 
 
 
Arne 
Kristin 
bestiller 



 
3. Dommere NV 2019 

 
 
 

4. Registreringskrav NKK av 
vår rase. Komme i møter 
med NKK. Hvem? 

 
-Det kommer etter neste HAR møte, 
slik at vi får det i katalogen under 
årets NV. 
 
-Her bør vel noen fra HAR være 
med? Kommer med svar etter HAR-
møte. Arne stiller fra HS. 

 
HAR 

5. Nedsette en komite som 
kan arbeide med og gå 
igjennom våre lover mot 
NKK sine. 

-Spør noen som har god innsikt i våre 
lover og regler. Har et par navn på 
blokka. 
 

 
 
 

6. Hvem stiller på WUSV 
plenumsmøte? 
 

7. Kontaktpersoner opp mot 
WUSV/SV.  
 

-Svein-Egil stiller, trenger 1 person 
til. 
 
HS sekretær videresender til HS når 
det ankommer mail. Utvalgene tar 
med til sine tillitsvalgte. 
 

Kristin sender 
mail 

8. Eventuelt 
o Mimiprisen 

 
Her har det kommet inn et forslag på 
å gi prisen til Kennel Romi.  
Denne utgis på 
Jubileumsutstillingen/LD-
arrangementet til avd Romerike. 

 

NESTE MØTE: 13. juni 2018 kl 20:30   
 


