
REFERAT NR 8 HS – 21.11.2018 
 

TILSTEDE FRAVÆR 

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

 
SAKER   
FASTE POSTER:  Tiltak ved: 

1. Godkjenning av 
møtereferat 

Referat styremøte (tidligere sent) 
GODKJENT MED KORRIGERINGER 

 

2. Gjennomgang inngående 
mail/post 

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

 

3. Økonomi Muntlig orientering ved Lisbeth 
-Regnskap ferdig ført for oktober 
-Penger overført fra Bjerke IL 
-Penger overført fra Sølenstevne 
 
Purrer opp ubetalte regninger fra 
avdelinger  
 

 

4. Div. vedrørende avdelinger Avd …: Ulmer……. 
 
Avd …: HS leder har fått tlf med 
bekymringsmelding fra styremedlem 
ang. avdelingens økonomi og 
treningsplass. Fått beskjed om at det 
er begrenset hva HS kan gjøre, sette 
seg ned å prate sammen. 
 
Avd …..: Blitt kontakt av leder i avd 
…. Fått spørsmål ang regelverk for 
sammenslåing av avdelinger. HS ser 
på forslag av endring i regelverk for 
fusjon mellom avdelinger. 
 

 



5. Nytt fra HBU Jobbe med å få RRP og RSP stående, 
med tilpassing til det nye regelverket 
i IGP.  
Jobbe med regelverk til NM LP 
Ønske om et møte rundt bordet for 
HBU. Godkjent fra HS 
Sølenuka er booket – ikke noe prøver 
 

 

6. Nytt fra HAR Her har HAR sekretariat jobbet  
Kontroll på kåringer 
Jobber med kommentarer 
KG RIK møte – fremdrift 
Tidsskrift 
Revideringer av RAS og LD 
reglementet og helse 
 

 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

Referat fra: 
 

Ø Dogs4all: 
*Et positivt tilbud.  
*Ga ut mange brosjyrer som 
invitasjoner til å holde stand. 

 
Ø RS-møte NKK:  
*Startet med 1,5 time info.  
*Lavterskeltilbud til medlemmer 
*Gratismedlemsskap 
*Kunne hatt annonse i 
årsberetningheftet deres 
*Et godt møte denne gangen 
 

 

8. Kommende 
møter/representasjon 

Møte med NKK?? Venter på dato  

9. Disiplinærsaker Status fra DU 
-3 saker under behandling. 
 

 

 
SAKER:    
 

1. Høring fra NKK 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Fikk fra NKK og Mattilsynet om 
konkurranse med hund og hest 
HS svarer. 
Frist inn til NKK 13. desember. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Hjemmesiden (status fra 
utvalgene) 

 
 
 

3. Høring fra WUSV 
 
 

4. Dato for møte med NKK  
(registreringskrav) 

Her må vi ta oss selv i nakken. 
Her kan resultater fra utstillinger 
Tysk mønster linkes via winSiS, som 
et forslag. 
 
Her jobber HAR med utkast og 
kommentarer 
 
Ikke avtalt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne 

5. Ny lovmal (status) Har kommet godt i gang med de nye 
lovene og endringer frem til 
rep.møte. 
 

 

6. Dommere NV 2019 
 

 

Tidsskjema på årets 
-Inviterer Liv Evjen og Leif Belgen til å 
dømme valper og åpen klasse. 
Voksenklasse: 
-Bernt Weber  
-Thomas Teubert  
 
 

 
Kristin  
 

7. Eventuelt 
- Fårehund – regler 

 
 
 

- Dommerheder 

 
Presisering av ordlyd. Dette blir lagt 
ut på hjemmesiden og inn i 
tidsskriftet 
 
Her kommer en tekst ut på vår FB-
side 

 

NESTE MØTE:    
 


