
Møtereferat   

Norsk Schäferhund Klub  
Hovedstyret 

Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 

24.04.2019 Skype Geir Flønes, Rune Gundersen, Lisbeth Kvinge, Berit Hansen, Arne Kristianstuen, 
Tommy Oftedal, Christopher Andersen og Hege Falck-Bilden 

02.2019 

 

 Agenda   

1 Godkjenning av referat Referatet ble godkjent.  

2 Gjennomgang av maillogg/post Må få inn henvendelsene som kommer via FB-siden.  

3 Gjennomgang av annen post Ingen post.  

4 Økonomi Lisbeth informerte. Vi har hittil i år 1900 betalende 
medlemmer og det er bra så tidlig på året i forhold til fjoråret. 
Ca. 45 nye medlemmer via oppdrettere som har meldt inn nye 
valpekjøpere.  

 

5 Diverse fra avdelingene Rogaland har utstilling neste helg og har gode påmeldingstall. 
Over 50 stk. påmeldt lørdag og over 40 stk. påmeldt søndag. 

 

6 Nytt fra HBU Berit informerte  

7 Nytt fra «HAR-sekretariatet»  Flyttet til pkt. 11 på agendaen.  

8 Orientering om kommende 
møter/representasjon 

Møte med Bjerke IL ang. Norsk Vinner.   

9 Disiplinærsaker (status fra DU)   

10 
11 

Struktur nytt HAR  
Hvem gjør hva (kåringer/ 
valpelister/terminlister osv.) 

Ny struktur ble diskutert. 
Arbeidsoppgavene ble midlertidig fordelt inntil ny struktur, 
evt. et sekretariat, er på plass. 

 
 
 

12 Norsk Vinner / NM i lydighet 
2019 
(herunder også dommeroppsett 
for 2020) 

Annonse er sendt Sverige og Danmark og kommer i deres 
neste tidsskrift. 
Vi må snarest få på plass alt «innholdet» som skal ligge under 
NV-fanen på hjemmesiden. 
NM i Lydighet går fredag kveld.  
Sende ut brosjyren «Stand på NV» til alle avdelinger + 
oppdrettere. I mailteksten orienteres det om priser på 
annonser, sponsing av klasser osv.. 
Sponsing av NV generelt: kr 500,-. Sponsing av klasse (inkl. LP): 
kr 500,-.  De som sponser skal profileres godt via 
hjemmesiden, katalog og over høyttaleranlegget under 
arrangementet. 
Diverse oppdatering av arbeidsdokumentet. 

 
 
 

13 Eventuelt   

 Disiplinærutvalg Det nåværende DU har full tillitt fra HS til å inneha sine verv 1 
år til. 

 

 Neste møte 08.05.19 kl. 20.30 
 

  

 


