
 STYREMØTE NR 4 HS – 15.08.2018 
 

TILSTEDE FRAVÆR 

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

 
SAKER   
FASTE POSTER:  Tiltak ved: 

1. Godkjenning av 
møtereferat 

Se mail fra Rune tidligere sendt 
GODKJENT 

 

2. Gjennomgang inngående 
mail/post 

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

 
 
Sende svar 
fra HS 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth 
-Driftsresultat er bra. 
-NV-regnskap oversikt pr.dd, 
overskudd pr.dd. 

 

4. Div. vedrørende avdelinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- foreløpig konklusjon 

Uro i: 
*avd xx – Fått mye bistand fra HS 
gjennom siste tiden.  
 
*avd xx – Medlem var i tvil om valgt 
styret. Noen ønsket aktivitet, men 
fikk ikke lov. 
 
*avd xx – Nytt valg, ny nestleder. 
 
HS sette seg ned for å gå gjennom 
lovverket, se hvilke retningslinjer vi 
kan bruke for å sette enkelte 
avdelinger litt på plass, da de gjør litt 
som de vil i fht valg. 
 

 



5. Nytt fra HBU Aktiv sensommer.  
-NM IPO straks, kontroll på det 
meste 
-VM i Randers under kontroll, hvor 
Roar Kjønstad er spurt som lagleder.  
-SPH NM – forspurt om samarbeid 
med NKK slik at det blir for alle raser 
(de dekker ingenting) 
-Instruktør-honorar etter sist 
samling. Dette må tas opp.  
Budsjett er brukt opp – ingen flere 
samlinger i 2018. 
-Tilbakemelding om NM i LP 
 

 

6. Nytt fra HAR -NV 
-Handlingsplan 
-Svart på henvendelser 
-Premieliste tysk mønster – ligger på 
hjemmesiden 
-Referater ligger ute 
 
-Dommerutdanning – 1 er ferdig, 
Godkjent dommer:  
Svein Nilsen - tysk mønster 
HS Gratulerer 
 
HS blir informert formelt fra HAR 
-Valpeliste er hele tiden under 
revidering. 
-  

 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

Referat SSM (Rune) 
-Dobbelt så mange påmeldte som 
Norge, deltok på dommermiddag  
-Gjennomførte valpeskue-ny variant. 
Enkeltmann før lunsj, vinnerring 
etter lunsj. Ingen god variant. 
-Kritikkskjema var nytt 
 
Referat HAS (Kristin) 
-Et bra arrangement med et 
påmeldingsantall som lå mellom 
Norge og Sverige sine 
påmeldingsantall 
-God mottakelse 
-Reaksjoner ang langhårsklassene, 
fikk 2 timer søndag morgen kl 8-10 
-God mat og hyggelig kamerataften 

 



-Et sekretariat som jobber bra med 
kritikkskjema, sitter i eget bygg og 
skriver ut et diplom-kritikk ut fra 
diktafon. 

8. Kommende 
møter/representasjon 

*NM IPO/SL  
– Representant fra HBU Berit Hansen 
og HS Rune Gundersen 
*WUSV 
-Betaling av påmelding fra klubben. 
Svein Egil Vagle og Bjørn Lundberget 
representerer. 
*Italiensk Siegershow – Høre med 
kandidater 
NKK – komme med datoer for et 
møte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne tar 
dette 

9. Disiplinærsaker Status fra DU 
-Ingen anker fra utsendte reaksjoner 
har kommet inn 

 

SAKER:  
 
1. Finne dato for 
fellesmøte/arbeidsmøte 
 

 
 
-Fellesmøte HS og evaluering med 
Bjerke IL. Kom med innspill til 
agenda for møtet. 

 
 
Forslag til 
dato kommer 

2. Mandat til «lovkomite»  Rolf Mangerud har takket ja til og 
hjelpe oss med og tilpasse våre lover 
opp imot NKK.  

Kristin sender 
ut til Rolf 

 3. Sette ned en egen gruppe til og 
arbeide opp imot NKK angående 
reg krav til vår rase. 

-En fra Hovedstyret, en fra HAR og 
en som kjenner noen der inne. 
-Arne er positiv til deltakelse 
 

 

4. Informere avdelinger at det er 
endring i valgkomite og ordensråd. 
 

Her bør vi informere at en kandidat 
har trukket seg fra sine verv og at 
vara stepper opp i valgkomiteen. 
Dette må også endres på 
hjemmesiden og i tidsskriftet.  
 

Kristin 

5. Ny Raseklubb på trappene HS har avgitt svar, og HS er imot 
forslaget på ny raseklubb. 

 

6. Eventuelt 
-Oppdretterliste 
 
 
 
 
 

 
Lisbeth har tatt kontakt med NKK. 
Hvordan skal vi betale 
grunnkontigenten for de som skal 
sponses. Dette skal betales direkte 
fra klubben.  
 

 



 
-Evaluere NV 
 
 
 
-Registreringskrav NKK 
 
 

-sette opp klare retningslinjer i 
forkant når det gjelder alle punkter. 
 
-Gikk gjennom et tidligere dokument 
som er behandlet på rep.møtet. 
Bruke dette i møtet med NKK 

NESTE MØTE: kommer på mail   
 


