
 REFERAT NR 11 HS – 20.02.2019 
 

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 MED ENDRING AV 
ORDLYD 

 

2. Gjennomgang inngående 
mail/post 

Mail-logg fra Kristin (blir sendt ut 
fra Kristin) 
Eventuell annen post fra Arne 
 

 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth  
4. Div. vedrørende 

avdelinger 
-uro i avd xxx  

5. Nytt fra HBU -forlag ang. NBF bruksprøver 
ettersom RRP og RSP er borte. 
Deltakelse i NM NBF.  
Kan klubben samarbeide med 
NBF? 
Sende ut litt info til alle avdelinger. 

 
 
 
 
Berit skriver – 
Kristin sender 

6. Nytt fra HAR -Helseundersøkelse – konklusjon, 
bruk av verktøy 
-Status kåringer – lite etterslep 
-Nye kritikkskriving – avd. har fått 
informasjon. Minne de på dette, og 
kanskje neste tidsskrift. Kravene 
fra NKK 
 
-Leif V Belgen representerte NSchK 
på debattmøte. 
-sesongen i gang. 
-Info til SV ang. dommer… 

 
 
 
Svein N. sender 
til Kristin – 
sende ut til alle 
avd. 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

Referat fra møtet med NKK: 
Deltagere fra HS og HAR: Geir, 
Arne og Leif 

 



-Imøtekommende møte 
 

8. Kommende 
møter/representasjon 

  

9. Disiplinærsaker Status fra DU 
-Ingen nye påløpende saker 

 

 
SAKER:    
 

1. Figuranter til NV (Status) 
 

2. Utkast til HS årsberetning 
vedlagt for videre 
diskusjon. 

3. Revidering av 
handlingsplanen. 

4. Innspill til budsjett for 
kommende år. 

5. Hvordan forholde seg til 
«Nettroll» og påstander 

6. Bestilling av nye 
stands(status) 

 
 
 

1. Kay Arne takket ja 
 

2. -alle summer gjennom og 
sender rettelser/endringer 

 
3. -HAR reviderer før det 

legges inn. 
 

4. -Har utvalgene diskutert? 
Kasserer har sendt ut 
budsjett.  
HBU: Figurantkurs? Dyre 
samlinger. Må være klare 
retningslinjer for fremtidige 
samlinger. 
 

5. Det er begrenset hva vi kan 
gjøre. DU har nevnt om 
dette i sin årsberetning. 
Vi bør kanskje vente litt til 
NKK sin innskjerping.  
Vi svarer ikke enkeltvis, ber 
de ta kontakt med sine 
avdelinger først. 
 

6. Her er det under arbeid, og 
fremgang i arbeidet. 

 
 
 
Sende 
bekreftelsesbrev 

7. Eventuelt - LD utstillinger: Her hjelper 
NSchK med støtte for 
klubben da de stiller med 
dommere og 
kåringsdommere. Det skal 
også være åpning for møte 
på kvelden. 
Nå er Svein Nilsen invitert 
til å dømme utstilling ene 
dagen, og Svein Egil Vagle 

 



FCI andre dagen. Da tar 
Svein Egil kåringer. 

NESTE MØTE: onsdag 6. mars kl 20.30   

 


