
REFERAT NR 5 HS – 07.10.2018 
 

TILSTEDE FRAVÆR 

Geir Flønes  

Rune Gundersen  

Berit Hansen  
Svein Egil 
Vagle(borte) 
Svein Nilsen - vikar 

 

Kristin Karlsen  

Lisbeth Kvinge  

Arne Kristianstuen  
Tom Atle Nohr     

Tommy Oftedal x 
 

SAKER   

FASTE POSTER:  Tiltak ved: 
1. Godkjenning av 

møtereferat 
GODKJENT  

2. Gjennomgang inngående 
mail/post 

Mail-logg fra Kristin (blir sendt ut fra 
Kristin) 
Gjennomgikk de punkter man lurte på 
-Sende svar til et medlem 

 
 
 
 
Geir svarer 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth: 
-Har noe utestående innbetalinger 
som må gjøres opp, sendes faktura til 
de ansvarlige. 

 

4. Div. vedrørende avdelinger 
 
 
 

-Avd X: 
Har sendt mange mailer til NKK og HS 

 

5. Nytt fra HBU -Gått gjennom Handlingsplanen og 
revidert hva som er gjort og ikke har 
gjort. Vært stor aktivitet, støttet VM-
laget.  
Nå står NM for Schäferhund i SPH 
igjen, nå i november. Det skal også 
arrangeres i avd Fredrikstad. Det skal 
også arrangeres NM FCI samtidig, noe 
som til slutt ikke kunne arrangeres. 
Det blir omgjort til 
kvalifiseringsmesterskap.  
 

 



-Figurantsamling: Det ble avgjort at 
når det gjelder samlinger, så er 
budsjettet oppbrukt. Ingen flere 
samlinger i 2018. 

6. Nytt fra HAR -Sender referater til HS 
-Har mye på gang. Elektronisk skjema 
for parringer, fødsler. 
-Svein N har ansvaret for valpelista, 
ryddet opp og blir nå liggende ca 6 
mnd. Noen saker blir sendt til DU. 
-Skjema for LP/Utstillinger/kåringer er 
sendt ut til alle avdelinger. Litt opp til 
avdelinger å se at de ikke kolliderer 
med «nabo’n». 
-Evaluert NV. 
-RAS-dokument er ikke ferdig revidert, 
jobbes kontinuerlig med. Har som mål 
og bli ferdig ved årsskifte.  
-Helsestatusundersøkelse jobbes med. 
For å samle informasjon og finne en 
presentasjonsform. 
-Oppdatere skjema over dommere 
-Rydde litt på hjemmesiden-kommer 
med innspill. 
-Oppfordrer alle avdelinger til å samle 
de ulike kåringer på samme helg 
(innspill til HBU om de kan sende ut til 
avdelinger). 
 

 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

NKK Trøndelag: 
Møte ang. plasser for trening av hund 
i Trondheim. 
Geir var der, mange møtte.  
 
 

 

8. Kommende 
møter/representasjon 

-RS NKK: 
Rune Gundersen – Vara: Berit Hansen 
Arne Kristianstuen 
Geir Flønes – Vara: Lisbeth Kvinge 
 
Arbeider med datoer Rep.møte og 
dialogmøte 

 
 

9. Disiplinærsaker Tatt avgjørelse i sak om XX og XX  

SAKER:  
 
1. Hjemmesiden 

 
 
Her må alle utvalg (HS, HAR, HBU) gå 
gjennom sine sider, og sende inn til 

 



Webmaster Knut Brekke om 
endringer. 
-Kategoriser i riktige kolonner 
 

2. Avdelinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De avdelinger der ulike ting ikke 
fungerer.  
Hva kan vi som et HS gi av hjelp? 
-Sende mail til avd X om hvorfor det 
ikke skal være aktivitet på de neste 2 
år? 
 
-Sende purremail til avdelinger som 
ikke har oppdatert sin status på NKK 
administrasjon. Ta skjermbilde. Og 
ikke har sendt inn referat fra 
årsmøter. Om dette ikke følges, 
resulterer dette i at representanter får 
observatørstatus på Rep.møte. 
 
-Hva kan sentrale utvalg gjøre for å få i 
gang aktiviteter i avdelinger? 
Her kan det tilrettelegges og gis 
råd/veiledning. 

 
 
 
HAR  
 
 
 
 
Kristin 

3. Informasjon Folder ut til alle avdelinger og 
medlemmer, fått innhentet priser til 
trykking. 

 

4. Evaluering NV, NM LP, NM IPO *Norsk Vinner: 
Her fungerte det med tannkontroll, 
ID-kontroll, ringsekretærer som var 
flinke til å få klassene inn i ringen. 
 
Annonsering må vi bli bedre på, 
komme ut tidligere med annonser og 
informasjon. Link fra FB til 
hjemmesiden. 
Dårlig med innhenting av stand og 
sponsorer til arrangementet. 
 
Sette opp et tidshjul 
 
Påmelding: Fungerte. Må endres litt, 
med besteforeldre o.l.  
Flytte litt på fristen, tidligere. 
Kan dogweb være et alternativ igjen? 
-Her må HAR sende over til Knut 
hvordan det skal være, slik at Knut kan 
ta det med NKK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir 
 
 
HAR 
 
 
 
 
 



 
-Bemanning/Hvem skal ha hva? 
Dette må utvalgene være flinkere til å 
melde inn. 
 
-Kamerataften? 
 
-En som har overordnet ansvar som 
speaker som kan holde styr på 
arrangementet fra fredag til søndag. 
Dette må være en person som kan 
vårt regelverk og kan snakke tysk. 
 
-Ringer ok, bedre for 
avl/oppdretterklasse(oppsamlingsring) 
 
-Annonse: oversikt over dommere 
 
NM LP:  
-Innspill: Send ut forespørsel til 
avdelinger – hva skal til for at dette 
skal være mer attraktivt? 
 
NM IPO: 
-Her må det sendes ut til avdelinger 
om hvem som vil være med å 
arrangere dette i sin avdeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBU 
 
 
 
 
HBU 

5. Dommersamling KG RIK KG RIK ønsker støtte til 
dommersamling for å gå gjennom det 
nye RIK-reglementet som gjelder fra 
01.01.2019, summen er på 10.000,-. 
-Anbefaler de å søke andre instanser 
om midler, deriblant Studieforbundet. 
Dette er NKK sitt ansvar. 

 

6. Stand Her skal det oppgraderes, slik at det er 
mer moderne og mer attraktivt. Dette 
skal være utstyr som skal være lett å 
frakte rundt i landet. 

Arne 

7. Lovkomiteen Her er de i god rute med å gå gjennom 
regelverk, og at mandater utsendt. 

 

8. NKK-møte Møte med NKK om våre 
registreringskrav. Dette møtet må 
bookes. 
Tilbakemelding fra NKK: Kan ta litt 
tid……… 

 



9.Eventuelt 
1. IPO-utdanninger 

 
 

 
Kommet bekymringer ang mange 
hunder med IPO utdanning fra en 
kennel som ikke er medlem i NSchK. 
Dette må være noe vi kan ta videre 
med NKK? 

 

   
NESTE MØTE: kommer på mail….   

 


