STYREMØTE NR 2 HS – 16.05.2017
TILSTEDE
Geir Flønes
Ivan Jensen
Cato Eriksen
Karl-Otto Ojala
Kristin Karlsen
Svend Følstad
Arne Kristianstuen
Jarle Tjeldstø
Tommy Oftedal

FRAVÆR

X

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

Tiltak ved:
Referat styremøte nr. 1
GODKJENT
Mail-logg fra Kristin
Eventuell annen post fra Arne
Muntlig orientering ved Svend:
-Bruke reiseselskapet Berg Hansen, i
forhold til kostnader og bokføring, til
reiser fungerer bra i forhold til
regnskap.

4. Div. vedrørende avdelinger

-

5. Nytt fra HBU

-

-

ekstraordinært årsmøte i en
avdeling, med valg.
Figurantsamling, utrolig
suksess. Deltakerne var
meget fornøyde. Og det kom
mange gode
tilbakemeldinger. Uttak av
figurant til NM blir arrangert
18. juni i avd Fredrikstad.
18.-20. augustUngdomssamling hos avd
Romerike.
Kurs i Kristiansund: Meget
bra, med 11 deltakere. De
ønsket gjenbesøk.
45 deltakere på
Schäferhunduka pr. dd.

-

6. Nytt fra HAR

7. Orientering fra
møter/representasjon

Ny figurantsamling blir 11.12. november hos avd
Romerike (innendørs)
- Hege Falck Bilden har
ansvaret for oversikter og
føringer av de norske
kåringer. De tyske kåringer
har HAR leder ansvaret for.
- Hjemmesiden: HAR jobber
med en bedre løsning for
registrering av gjeldende
paring og fødsel.
- HAR kommer med innstilling
til dommere for NV 2018
*Møte med Bjerke IL 11/5 2017.
- Geir og Kristin la frem punkter som
ble tatt opp og diskutert under
møtet
*HBU leder møte med NKK
(sportshundkomiteen)
-Givende møte. Informasjonsmøte.
NKK møtte litt uforberedt til møte.
-Diskutere mandat i
sportshundkomiteen.
-RIK har fått et fast medlem i
sportshundkomiteen, som i dag er
Erik Engeland.
-Informasjon om hvordan de velger
de som sitter i KG rundt omkring.
-Marianne Njøten fra adm., var der.
Cato tok opp stambokføring. Saken
skulle opp til ny vurdering.
-Kommer høring på at man kan bli
direktemedlemmer i NKK igjen, dvs
støttemedlem. Høring blir tilsendt
alle avdelinger når HS mottar dette.

8. Kommende
møter/representasjon

*Ivan var på RFA (referat sendt HS)
HS jobber med å fastsette et møte
med NKK
-Mandater i forbindelse med
registrering av schäferhund, medio
august.

9. Disiplinærsaker

SAKER:
1. NV 2017

*Representant fra HS på SSM:
Geir Flønes
*Representant fra HS på HAS:
Kristin Karlsen
2 saker som er oversendt HS fra DU.
Dette tar vi en beslutning på i dag.

Dommeroppsett- 2018
- 1. valg Lothar Quoll blir
forespurt, og vi har en annen
dommer i reserve.
Norske Dommer som blir forespurt:
- Kjell Pollestad
- Svein Egil Vagle
- Karl Otto Ojala
Mannskap 2017
- Her er det under kontroll
Sponsing og stands 2017,
hovedansvarlig Jarle og Tommy.

2. Hjemmesiden

Brev fra Lothar Quoll
Status og veien videre:
-HS og utvalg tar en oversikt over
sine områder, og sikkerhetsstiller at
alt har blitt flyttet over fra gamle
hjemmesiden, og at alle linker
fungerer som de skal.

3. Fellesmøte/strategimøte
HS/HAR/HBU

Kommer med forslag på datoer til
høsten.

4. Caniva

Info om Caniva

5. Oversettelse av Ivan
vedrørende Richterordnung
6. Kåringsregeler i SV
(oversettelse fra Ivan)

Kristin sender
på vegne av
HS

HS sender
forespørsel
HAR sender
forespørsel

7. Eventuelt

NESTE MØTE: 12/6 kl 20:30

-Henvendelse fra NKK ang. D4all:
NSchK skulle få presentere sin rase i
hovedringen, pga at vi er en av de
mest populære raseklubbene.
Fremlegget skal vare i 20 min.
Dette har vi takket ja til.

