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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat forrige møte Godkjent. 
Klargjøres for oversendelse til webmaster. 

 
HFB 

2 Gjennomgang av mail og post Mail-loggen ble gjennomgått og enkelte punkter 
redegjort for. 
Arne har mottatt avlskåringspapirer i posten og 
videresender til Hege. 

 
 
AK 

3 Økonomi Skjema for moms-refusjon blir sendt i disse dager. 
Medlemsavgiften til WUSV er betalt for 2022.  
Gamle åpne fakturaer (portofordelinger) til avd. 
Hallingdal føres bort i regnskapet.  
Reiseregningsskjemaet er oppdatert på hjemmesiden. 

 

4 Nytt fra HAR Utgår da Karl Otto ikke er til stede.  
Det har kommet godkjenning fra SV på alle dommerne 
som deltok på Vesentest-kurset.  
Hege har måttet ta over avlskåringene en periode mens 
HAR jobber med en løsning. 

 

5 Nytt fra HBU Det mangler referat på hjemmesiden – dette blir 
ordnet.  
Ganske bra aktivitet rundt om, men veldig varierende 
med antall påmeldte (prøver) til de forskjellige 
avdelingenes arrangement. 
I rute til NM LP og NM IGBH. Lite påmeldinger hittil, 
men får ut ny annonse straks. Stor, inngjerdet plass på 
Maura i år. 
Sølen-uka er fullbooka, og alt er i rute. 
Det går litt tregt å få i gang avdelingene med å 
arrangere figurantsamlinger. Avd. Tromsø peker seg ut 
positivt. Skal forsøke å lage en mal (PDF?) til 
avdelingene for hvordan man kommer i gang. 
Zarif Hamzik fra HBU blir lagleder for laget til WUSV-
VM. 
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6 Diverse fra avdelingene Det er nå stor aktivitet i Sør-, Øst-, Vest- og Midt-Norge. 
Nord-Norge starter opp sine aktiviteter nå framover da 
sommeren endelig også har kommet dit.  

 

7 Oppdatering fra NM IGP og IGPFH Mange påmeldte og alt i rute. Dialogmøte fredag og 
kamerataften lørdag.  
Venter/purrer på «freigabe» som NKK har brukt 
uendelig lang tid på å ordne. 
Økonomisk ser det bra ut i fht. budsjettet. 

 

8 Nordisk Vinner 2022 Vi har pr. i dag godt med annonser til katalogen, stands 
og spons av klasser. 
Nordiske representanter skal inviteres. Vi dekker 
middag begge kvelder. Reise står de for selv, men vi er 
behjelpelig med å booke rom. 
Mye er i orden. 
Svein, Rune og Arne har vært på befaring og har funnet 
området flott. Venter på svar fra Bjerke IL på om vi kan 
ordne kamerataften selv. 
HBU må gi beskjed om antall premier til Arne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RK 

9 Ungdomsarbeid – plan fremover Svein har kontaktet de tre kandidatene til komiteen og 
de er klare til dyst. Første møte blir avholdt innen kort 
tid.  
Vester til juniorhandlerne må på plass. 
Planlegger en samling for ungdommene under NV. 

 
 
 
AK 

10 Disiplinærsaker (status fra DU) Ingen saker.  

11 100-års jubileumskomiteen – 
avklaringer som må tas 

Boka: Den blir ikke klar til NV som håpet, så den blir 
lansert under jubileumshelgen. Annonse i NV-
katalogen. 
 
Jubileumshelg: Foreløpig få påmeldinger, men det er 
tidlig enda. Avdelingene må bli flinkere til å informere 
sine medlemmer. 
HS inviterer sine nordiske kolleger (leder og nest-leder) 
til Nordisk møte fredag kveld. Vi dekker dagpakke og 

 
 
 
 
 
 
 
SN/RG/HFB 



Møtereferat  

  

Norsk Schäferhund Klub  
Hovedstyret 

Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 

13.06.2022 Teams Svein Nilsen, Rune Gundersen, Toril Bjerke, Arne Kristianstuen, Svenn Børre 
Steinsland, Roar Kjønstad og Hege Falck-Bilden 
Forfall: Karl Otto Ojala, Ilone Søderholm 

03-2022 

 

festmiddag lørdag. Reise og losji må de stå for selv, men 
rom er holdt av på hotellet. 

12 Eventuelt Vi bør ha fokus på å utdanne ringpersonell rundt 
omkring i avdelingene. 
 
Det er bekymringsverdig få valper som deltar på 
utstillingene. Hvilke tiltak kan vi ta for å øke dette 
antallet? Tas opp på neste ordinære HS-møte 

 

    

    

 Neste møte    

 


