
 REFERAT NR 2 HS – 19.06.2018 
 

TILSTEDE FRAVÆR 

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

 
SAKER   
FASTE POSTER:  Tiltak ved: 

1. Godkjenning av 
møtereferat 

Referat styremøte (tidligere sent) 
GODKJENT 

 

2. Gjennomgang inngående 
mail/post 

Mail-logg fra Kristin (sendt ut fra 
Kristin) 
-Rune hadde en mail han hadde 
glemt å sende. Det er lagt inn i 
loggen. 
Eventuell annen post fra Arne 

 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth 
-Regnskap ajour pr 31/5-18. Snart 
ferdig med rep.møte regnskapet. 

 

4. Div. vedrørende avdelinger   
5. Nytt fra HBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERIT: se på denne saken -------à 
 

-Avd Fredrikstad sa Ja til å arrangere 
sporhund NM.  
Avklarende møte i HBU på 
torsdag 28. juni 
-Figurantsamling 6 påmeldte, hadde 
ikke brukt for mer enn 1 figuranter 
på denne samlingen. 3 nye på 
søndag som ble med ½ pris. 
 
-Mail fra Terje Lindahl  
Budsjett for samlinga, skulle gå i 
balanse. Figuranter får dekke 
billigste reisemåte, (fly), Kjøre bil er 
det dyreste reisemåte. 
Samlingene skal egentlig 
gjennomføres av avdelingene. 
Ikke støtte til Universal sieger fra HS, 
må skaffe seg sponsorer selv. 

 



6. Nytt fra HAR -Veldig bra påmeldinger på 
avdelingens arrangementer, mye bra 
engasjement fra arrangørene. 
 
Noe trøbbel med utstillingsdommer 
ved arrangement som ikke fulgte 
regelverket, også på andre 
utstillinger. Viktig at 
ringsekretær/arrangør må klargjøre 
tidligere. 
-Referatet ligger nå på hjemmesiden. 
-Har et godt samarbeid i utvalget, og 
har oversikt over arbeidet og 
fordelinger av oppgaver. 

 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

- Rune må kanskje steppe opp 
som leder under Norsk 
Vinner. 

- Rune representerer Norge på 
SSM, om ikke Geir kan. 

- Kristin representerer Norge 
på HAS 

 

 

8. Kommende 
møter/representasjon 

Møte med Bjerke IL  
- Mulig møte tirsdag 26. juni kl 

17……..  
 

 

9. Disiplinærsaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Status fra DU: 
 
Sak 1: XX 
HS støtter DU’s reaksjon 
 
Sak 2: XX 
HS støtter DU’s reaksjon 
 
Sak 3: XX 
HS støtter DU’s reaksjon 
 
Sak 4: XX 
HS støtter DU’s reaksjon 
 
Sak 5: XX 
HS støtter DU’s reaksjon 
 
Sak 6: XX 
HS støtter DU’s reaksjon 
 

 



DU orienterte litt ang. nett-
trolldebatten. Refererte til artikkelen 
som sto i siste Hundesport. 
 

 
SAKER:    

  

1. NV 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer neste møte----------à 
 
Kommer neste møte ---------à 

1. Hjemmeside/ Facebook 
-spre budskapet om vårt 
arrangement 

2. Påmelding (Status) 
-Dårlig med påmeldinger så 
langt. 

3. Sponsorer/Stands (stauts) 
-Kan alle sende forslag til 
Tommy og Tom Atle. 

4. Personell (Status) 
-HS møter opp og rigger 
ringer 
-Arne har kontroll 

5. Dommere 2019 
 

6. Tidsskjema 
-utkast fra Geir 
 

7. Det blir ikke noe filming 
under årets NV. En bedre 
avtale og kontrakt må 
komme frem før man gjør 
avtale. 

 
Alle i HS 

2. Resultater på Winsis 
 
 
 

3. Ny Raseklubb på trappene 
 

Her er mye underveis, men det må 
en liten voksenopplæring ut i 
avdelinger når det gjelder føring av 
lister. 
Kommer på neste møte 

 

4. Eventuelt -Representant for enkelte utvalg har 
trukket seg. 
 
-Forslag til forsalg til det med gratis 
medlemskap kommer, og vi tar det 
opp på neste møte. Dette blir 
presentert på NV.  
 
-Utkast til folder er under 
oppbygging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rune jobber 

NESTE MØTE: Onsdag 4. juli kl 20.30   
 


