
 STYREMØTE NR 10 HS – 16.01.2019 
 

TILSTEDE FRAVÆR 

Geir Flønes  

Rune Gundersen  

Berit Hansen  
Svein Egil Vagle  

Kristin Karlsen  

Lisbeth Kvinge  

Arne Kristianstuen  

Tommy Oftedal     

 

SAKER   

FASTE POSTER:  Tiltak ved: 
1. Godkjenning av 

møtereferat 
GODKJENT  

2. Gjennomgang inngående 
mail/post 

Mail-logg fra Kristin (blir sendt ut fra 
Kristin) 
-Klarert punkter av mail 
-HAR hører med tillitsvalgte ang 
deltakelse i forum. 
 
Eventuell annen post fra Arne 
-Retur av «Schäferhunden» 

 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth 
-Ferdig med fakturering for 2018. 
Årsregnskapet for 2018 er ferdig, 
viser Kr 53.000,- i overskudd. 
-Trykking av klubb-blad: Prisforslag 
på trykking fra trykkeri. Vi ønsker 
imidlertid at Annett fortsetter med 
dette. Setting for 2018 er 
innrapportert til Skatteetaten som 
lønn. HS lager et vedtak på dette. 
-Momsregister: NSchK ble fritatt for 
mv.a. fra 01.01.2018 

 

4. Div. vedrørende avdelinger   

5. Nytt fra HBU Dommersamling i februar 2019 (Nytt 
regelverk) 
 
-RRP/RSP forsvinner – hvordan skal 
vi få opp interesse for det som er 
igjen.  

 



Opprettholder sporkurset – ivareta 
brukshund rasen, bruke 
kreativiteten. 

6. Nytt fra HAR -Jobber med en dommermal 
-LD regler – revidering – samarbeid 
HBU 
-Helseundersøkelse: Gratis program, 
samarbeid med veterinærer? Noe for 
avdelinger å nominere 
-RAS – statusoppdatering. 
Involvering av oppdrettere bør være 
tilstede.  
-Kåringer – status 2018. Full kontroll. 
81 er kåret i løpet av året. 
-Mail/brev skal besvares 
-Fått oppgradert en til 
dommeraspirant. LYKKE TIL! 
-Diskusjon i HAR rundt elektroniske 
kritikker, mange avdelinger blir 
overrasket. 
-En sak der et kull ikke kan bli 
registrert pga HD-avlesning. Der 
kommer saken opp i helseavdelingen 
i NKK. 
-Behandler en sak ang en parring 
sammen med DU. 
-står ut perioden i sine verv, og 
avleverer en veiledning til 
påtroppende HAR om tanker i 
fremtiden. Et dokument om hvilke 
oppgaver som bør tas vare på videre. 
-Årsrapport 

 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

  

8. Kommende 
møter/representasjon 

Møte med NKK mandag 28/1- 2019 

kl 1200 på NKK sine kontorer 

-Mandat på registreringskrav på vår 

rase. Hovedagenda! 

Geir og Arne møter fra HS, og Leif fra 

HAR. 

 

 

9. Disiplinærsaker Status fra DU  
 
SAKER:    
 

1. Valgkomiteen «Status» 

 
 
 
1. Sendt ut til avdelinger.  

 
 
 
 



2. Figuranter til NV (forslag) 
 

3. Mannskap til NV 
(ringpersonell etc) 
 

 
 

4. Hvem dømmer hvilke 
klasser på valp og åpen 
klasse? 
 
 

5. Lage annonse og info side 
om NV på hjemmesiden 
 

6. Terminlisten med 
utstillinger for 2020. Hvem 
kan ha med vår rase? Hvem 
sjekker og holder status på 
dette? 

7. Purre status med Tyskland 
angående K-Test kan bli 
anerkjent av dem. 

8. Innspill til budsjett for 
kommende år. 
 

9. Hjemmesiden og 
oppdateringer? 
 
 

10. Bestilling av nye 
stands(status) 

2. To figuranter kontaktes 
 
3. Sekretariatet er OK, Johnny tar 
tann og testikkelkontroll. Arne har 
noen på sin liste. 
Herunder sponsorer 
 
4. Liv: Tisper 
    Leif: Hanner 
 
 
 
5. Publiserer så snart som mulig. 
Relevant info kommer fortløpende. 
 
6. Husk å fjerne/flytte de som krasjer 
med våre egne stevner 
HAR styrer dette. 
 
 
7. Sende mail til SV 
 
 
8. Sende ut til HS. Budsjettere 
kommende utgifter 
 
9. Settes opp liste på hva som skal 
renskes opp i, hva som skal være der 
og ikke. Hvilke linker fungerer? 
 
10. Er i bestilling i Tyskland. Og er i 
dialog med en leverandør. Etterlyser 
bilder – god kvalitet. Et eksemplar vil 
bli stilt ut på rep.møte 
Folder er klar til neste HS-møte for 
gjennomsyn. 

 
 
 
 
 
 
 
HS sekretær 
sender 
bekreftelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS sekretær 

 
11. Eventuelt 

 
-Rep.møte dag 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Kunne det vært noen som kunne 
informert om nye reglementer i ulike 
program.  
-Samarbeid mellom web.master og 
utvalgene. 
-Er det noe avdelingene trenger 
opplæring i, i forhold til klubbarbeid? 

 



 
 
 

12. Rep.møte 

-Samarbeid med noen dommere, 
utvalg? 
 
-Utvalgene må nå sette seg ned å 
skrive sine årsrapporter. 

NESTE MØTE:  
onsdag 13. februar kl 20.30 

  

 


