
REFERAT NR 6 HS – 25.10.2018 
 

TILSTEDE FRAVÆR 

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

 
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) 

- Alle utvalg må bli flinkere til å 
sette HS sekretær på kopi i 
svarmailer. 

 
Eventuell annen post fra Arne 
 

 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth 
-Tatt kontakt med Bjerke IL ang. NV, 
tar ikke kontakt tilbake. 
-Tatt kontakt med Royal Canin, 
sponsorsum.  
-Økonomi fra avd Sunnmøre er 
overført til konto HS og skal ligge på 
«frys» i 3 år. 

 
Kristin bistår 

4. Div. vedrørende avdelinger   
5. Nytt fra HBU -SPH NM for Schäferhund står for 

tur. NSchK avd Fredrikstad står som 
teknisk arrangør. 
 

 

6. Nytt fra HAR -Ny samling av Jr-handlere har nylig 
vært gjennomført i avd Romerike. 
Suksess! 
-Etterslep fra avdelinger om 
søknader for stevner 2019/20 
-Samtlige kritikker fra NV er straks 
klare til å sende redaktør. 

 



-Levere referat fra møte i SV 
-Brukt tid på dommervalg for NV 
2019 
-Besvarer stadig henvendelser fra 
oppdrettere/medlemmer/hs 
sekretær 
-Leverer fortløpende referater til 
webmaster, slik at de kommer på 
hjemmesiden. 
-Vi må få en god kontakt med NKK 
når det gjelder avlesninger av våre 
hunder. 
Der må vi få løftet våre avlskrav inn i 
NKK-systemet 
 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

 
 

 

8. Kommende 
møter/representasjon 

Årsmøte NKK 
-Lisbeth trer inn som vikar for Geir 

 

9. Disiplinærsaker Status fra DU  
 
SAKER:   

  

1. Vara i HS har trukket seg 
 
 
 

2. NV 2019 

1. Fortsetter ut året uten ny vara 
-Enstemmig at vi ikke trenger å 
supplere en vara-post. 

 
2. Forslag på løsning. Se eget 

vedlegg  
-Her kom det innspill med ulike 
syn.  
Her er det delte meninger.  
Det har også kommet forslag på å 
sende ut en spørreundersøkelse 
til våre medlemmer.  
Denne blir satt ut på 
hjemmesiden fredag 26.10.2018, 
med en frist på 14 dager. Svarene 
kommer inn på DU sin mailkonto. 
 
Det blir sendt ut link til alle 
avdelinger, og på vår FB-side. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir 
Arne 
 
 
 
 
 
 
Kristin 

 
3. Innlegg fra VG+ 

 

Bør besvares av raseklubben 
-Flyttes til neste møte 
 

 

4. Eventuelt   
 



- Forslag til representanter 
på ulike møter 

 
 
 
 

- Meritteringer av hunder 

-Her må utvalgene være flinkere til å 
melde tilbake at de ønsker å 
representere klubben på ulike 
møter. 
 
 
- HAR skal sjekke dette. 

 
 
 
 
 
Svein Egil 

NESTE MØTE:  Onsdag 14. november 2018 kl 2030, 
skype 

 

 


