REFERAT HS-MØTE NR 6 21.10.2017
TILSTEDE

FRA
VÆR

Geir Flønes
Lisbeth Kvinge
Arne Kristianstuen
Kristin Karlsen
Karl-Otto Ojalasykmeldt. Svein-Egil
Vagle er
stedfortreder
Tommy Oftedal
Jarle Tjeldstø
Cato Eriksen
Ivan Jensen

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

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

TILTAK VED:
GODKJENT
Logg mottatt mail Kristin:
- ønske om å flytte avd Hallingdal til Svar sent
Vestfold, og kalle dette avd
Vestfold.
Lisbeth orienterer:
Bank avstemt pr 30/7-17
-Behandlet sak om lokallag i. Her
har HS-leder hatt telefonkontakt
med leder i avdelingen.
-Avd Fredrikstad godkjent NM
bruks i 2018
-Søke om Kongepokal til NKK
-Figurantsamling i avd Romerike
Kommende figurantsamling i avd
Indre Østfold
-NM LP på Norsk Vinner-senere på
fredag(forslag fra HBU)
-Ungdomssamling: Forespurt evt ny
samling i avd Nordenfjelske.
Ny samling på Schäferuka
-Eget NM i sporhund

6. Nytt fra HAR

-Se på eget mesterskap for bruks i
skogen.
-HBU-samling medio november
-Planlegge dommersamling
-RIK-prøver bør ikke kollidere med
LD-arrangementer
-Oppstart av dommerutdannelse
17.-19. november
-Oppgradering av Kåringsdommere:
- Svein Egil Vagle – tysk
kåring
- Leif Vidar Belgen- tysk
kåring
- Bjørn L – norsk kåring
HS godkjenner disse som våre nye
kåringsdommere.
GRATULERER!
-Revidering av RAS
-Utstillinger og kåringer fordeles i
2018
-Generell oppdatering av
regelverket

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

•

5 saker ferdig behandlet i
DU. HS enig i DU`s forslag.

Nye saker under behandling
SAKER:
1. Hvor skal NSchK være om 5 år
og om 10 år. Har vi noen
målsetninger?

2. HS, HAR og HBU?

Vi må kjempe for å ivareta vår rase.
Få rekruttert nye medlemmer samt
ivarta de vi har.
Velkommen valp + giro
18 års-grense for oppdrettere
Bruke verve-liste på NKK
Ha et oppdretter-møte på LDarrangement. Vi arbeider dette inn
i ny og revidert handlingsplan.
Forslag:

Kristin sender
mail/brev

3. Terminlister

4. Regelverket vårt. Hvordan skal
vi etterleve de regler vi har.
Gjør vi dette i dag? Har vi en
regel vi ikke kan
etterleve/følge opp så bør den
kanskje strykes!
5. Informasjon (Hjemmesiden,
Nyhetsbrev, sosiale medier,
klubbladet)

6. Våre sentrale arrangement
(NM i bruks, NM LP, NV)

Gruppe som driver
holdningskampanje for å rekruttere
nye medlemmer
Vi må bli flinkere til å vise dette
utad, dele med våre medlemmer.
ü Her er det sendt ut til alle
avd. om ønsket endring.
ü LP og FCI-utstilling søkes for
2 år frem
ü HS, HBU, HAR går gjennom
og bestemmer hvilke helger
aktivitetene skal være
ü Hva er føringer for
fortetninger på
arrangementer: Er 2
utstillinger mer enn nok pr
mnd, der det er 2 timers
kjøring i radius nok?
Her bør en det være en gruppe som
kan jobbe med regelverket, sitte
sammen.
Org.håndbok bør også gås gjennom
ü Klubbladet –
ü Hjemmeside – Her skal
utvalgene gå tilbake til sine
møter for å komme med
forslag til neste HS-møte,
om 1 mnd.
ü Nyhetsbrev – Her har det
vært ønske om «Dagens
ord»
Kan det være en anledning
for klubbene og annonsere
sine stevner?
Hvem skal ha ansvaret?
ü Aktivitetskalender: Dette
bør være en link fra
nyhetsbrev
ü FaceBook-HS: Informativ
side, flytende informasjon,
link til hjemmesiden
ü Norsk Vinner – skal det bli
en endring her?
Her trengs klarere regler, og
klarere linjer.

Sende ut høring til
avdelingene om forslag til
endringer på NV.HAR kan få
ansvaret for påmeldinger til
NV, og lage katalogen. Her
kommer HAR med en
kandidat

7. Endringer i WUSV og FCI
avtale.
8. Røntgen AD utfordringer med
SV/NKK. (De leser ikke bilder
på samme måte)

9. Dommerutdanning både bruks
og utstilling. Hva ønsker vi)
Flere godkjent i WUSV?
10. Hvordan kan vi gjøre oss som
klubb mere attraktiv? Hvilke
fordeler er det med og være
medlem og hvilke ulemper er
det og stå utenfor.
11. Rekruttering

12. Eventuelt

Neste møte 29. november kl 20.30

ü NM Bruks- Mesterskapet
arrangeres sammen med
avd Fredrikstad.
RRP/RSP er tatt bort fra
neste år.
ü SPH, RSP/RRP, NBF kjøres
inn i et uoffisielt mesterskap
Legge ut info på hjemmeside og
sende nyhetsbrev.
Er dette noe vi må leve med? Det
har kommet ut informasjon til
medlemmene angående dette.
Norske avlesere leser bildene med
bøyde albuer, tyske avlesere leser
bildene med rette albuer.
Her må HBU og HAR se rundt seg
om hvem som kan kjøres inn i dette
utdanningsløpet.
Vi må kjempe for å ivareta vår rase.
Få rekruttert nye medlemmer,
samt ivareta de vi har.
Velkommen valp + giro
Bruke verve-liste på NKK
Ha oppdretter-møter på LDarrangement
-Økt fokus på klubbens opprettere.
Synligjøre fordelene bedre for de
som avler etter klubbens
statuetter. Legges inn i
handlingsplanen.
Husk tidsfrister for søknader på HS
ærespriser som er 30. november.
Da må det sendes inn til
avdelingenes styre i rett tid, ferdig
utregnet og samlet fra de
medlemmer som søker i hver
avdeling.

