STYREMØTE NR 3 HS – 12.06.2017
TILSTEDE
Geir Flønes
Ivan Jensen
Cato Eriksen
Karl-Otto Ojala
Kristin Karlsen
Svend Følstad
Arne Kristianstuen
Jarle Tjeldstø
Tommy Oftedal

FRAVÆR
X

X

SAKER
FASTE POSTER:
1. Godkjenning av
møtereferat
2. Gjennomgang inngående
mail/post

Tiltak ved:
Referat styremøte nr. 2 (vedlagt)
GODKJENT
Mail-logg fra Kristin (vedlagt)
-Forespørsel fra forsikringsselskap
med tanke på sykdomshistorikk på
rasen vår. Ønsket de å komme i
dialog med oss.
-Forespørsel fra hundetjenesten i
politi avd Haugseter, et prosjekt ang.
testing av mentalitet på unghund de
driver med.
-Brev fra Autoriserte Dommers
Forening.
Eventuell annen post fra Arne
-Kåringspapirer som er sendt til
Hege.

3. Økonomi
4. Div. vedrørende avdelinger
5. Nytt fra HBU

Muntlig orientering ved Svend
-17000,- pr d.d. i underskudd
-Juni måned går i balanse
Holdt RSP-kurs i avd Fredrikstad. 7
påmeldte.
Ikke figurantuttak til NM, ingen
påmeldte.
-50 påmeldte på «Schäferhunduka»
-Sende et høringsutkast om NM i LP
skal fortsette å være på NV.

HAR

HAR

HAR

6. Nytt fra HAR

7. Orientering fra
møter/representasjon
8. Kommende
møter/representasjon

-Ungdomssamling: Kommer ut et
tilbud til flere ungdommer i Norsk
Schäferhund Klub som ennå ikke er
jr-handlere. De må da ordne
overnatting selv.
-Leid ridehall for figurantsamling: 11.
og 12. november
-Ingen deltakelse på Universal Sieger
-Mulighet for å kåre en kombischäferhund, slik som de har i
Sverige. Kontakter HAR for
samarbeid.
-Referat hjemmesiden kommer
-Dommerutdannelsen:
Positivt med så mange søkere
Ønsker også at HS leder skal være
med på en diskusjon rundt disse
søknadene fra kandidater.
Anbefalinger fra HAR blir tilsendt HS
for endelig godkjenning.
-Oversikt over kåringer er oppe og
går
-Referat hjemmeside kommer

Avtale nytt møte med NKK:
-Geir kommer med forslag på datoer
- NKK’s leder fått invitasjon,
velkommen til NV.
Og forslag til et møte til høsten.

9. Disiplinærsaker
SAKER:
1. NV 2017

-Dommeroppsett- 2018 (status HAR)
Avventer tilbakemelding fra en
forespurt norsk dommer
-Mannskap 2017(Status Arne)
Skriver i valp mangler
Høre med Bjørn L om jr-handlere kan
være med på innmarsjen.
-Sponsing og stands (status fra
Jarle/Tommy)

Kristin

Det skal vært sendt ut mailer til
oppdrettere ang. sponsing. Denne vil
gå ut på nytt.
Powerdrink er interessert i stand
Gressvik Dyrebutikk har stand
-Camping er under kontroll. Lagt opp
130 plasser.
3.Caniva (info sendt tidligere)

-HBU kommer ikke til å anbefale
dette for alle, men ikke nekte noen
avdelinger å bruke systemer.
-Dette er ikke et system som er
godkjent av NKK.
-Dette legges litt på «is»

4.Oversettelse av Ivan
vedrørende Richterordnung
(sendt tidligere)

Få avgjørelse og informasjon fra
HAR, som skal sendes ut til våre
medlemmer. Mye av dette er WSUV
tiltak.

5. Kåringsregeler i SV
(oversettelse fra Ivan tilsendt
tidligere)
6. Eventuelt

Går på det samme som forrige
punkt. Endringer som vi mulig må
gjøre, dette er HAR som kan se på.
-Overklaging på disiplinærsak fra
oppdretter.
HS avventer svar fra NKK
-Blomster sendt til John Torsvik.
Denne er mottatt og de takket så
mye for oppmerksomhet.

NESTE MØTE: 5. juli 2017

