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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat Referatet ble godkjent.  

2 Gjennomgang av maillogg/post Avd. Arendal – søknad om tysk kåring. Sende svar.  

3 Gjennomgang av annen post Kun noen fakturaer som er videresendt kasserer.  

4 Økonomi Lisbeth informerte om økonomien. Medlemstallet er nå 1944. 
67 medlemmer er via oppdrettere (nye valpekjøpere). 

 

5 Diverse fra avdelingene Intet nytt.  

6 Nytt fra HBU Første møtet i HBU er unnagjort og arbeidsoppgaver fordelt. 
Arild Berntsen kommer onsdag kveld til NV LP og følger 
treningen. 
Avd. Hedmark har tilbudt seg å gjøre noe i forhold til 
ungdomsarbeid (bruks) til høsten. 

 

7 Nytt fra «HAR-sekretariatet»  Avlskåringene er så godt som a jour. 3 stk. i bero.  

8 Orientering om kommende 
møter/representasjon 

Sende ut invitasjoner til Norsk Vinner 2019. 
Christopher skal til HAS og blir vår representant der. 
Vi kommer tilbake til hvem som representerer oss i Sverige. 

 

9 Ungdomsarbeid Avd. Hedmark ønsker å bidra med bruksarr. til høsten.  
Flere av de unge er ikke medlemmer i NSchK. Hvordan løser vi 
dette uten at det går ut over de unges engasjement? 
Nettsiden må bli «freshere» og inneholde mer info. 

 

10 Disiplinærsaker (status fra DU)    

11 Norsk Vinner  
 

NV gjennomgang.  
Regelendring diskutert. Nytt reglement legges fram på neste 
møte. 
Vedtak: Kravet til foreldredyrene fjernes i valpeklassene + 
åpen klasse + klassen 12 – 18 mnd.  
Dommere 2020.  
Vi må legge ut oppfordring til sponsing/stand på FB-sida. 
½-parten av loddsalgsinntektene går til ungdomsarbeidet. 

 

12 Møte med Bjerke IL Purre opp svar fra Bjerke IL slik at vi får på plass dato for 
møte.  

 

13 HAR-sekretariat – 
arbeidsinstruksjon 

Arbeidsinstruks på plass.  
 

 
 

14 Forslag kandidater til HAR-
sekretariat 

Kontakte de 2 foreslåtte.  
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15 Agenda og dato for fellesmøte 
«face to face» 

Det er mye som skjer i klubben hver helg framover så det er 
vanskelig å finne dato i nærmeste framtid. Kommer nærmere 
tilbake med endelig dato.  

 
 
 

16 Profilering av rase og klubb Flyttes til fellesmøte.   

17 Eventuelt   

 Ny WUSV direktør for 
«North/West region» deriblant 
Norge 

Heather McDonald er «vår» WUSV direktør   
 
 

 Liste over ringsekretærer Flere avdelinger sliter med å finne ringsekretærer til sine 
utstillinger. Et sterkt ønske om å få en liste over 
ringsekretærer på nettsiden.  
Det er vanskelig å få en oversikt over hvem som tar på seg 
slike jobber så foreslår å henvende seg til andre avdelinger om 
man ikke har noen i egen avdeling. Autoriserte ringsekretærer 
for ligger det en oversikt over på NKKs nettside. 

 

 Neste møte 5. juni kl 20.30   

 


