REFERAT NR 7 HS – 29.11.2017
TILSTEDE
Geir Flønes
Ivan Jensen
Cato Eriksen
Karl-Otto Ojala
Kristin Karlsen
Lisbeth Kvinge
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. 6 (vedlagt)
GODKJENT!
Mail-logg fra Kristin (blir sendt ut fra
Kristin)
-IPO/FCI dommerseminar 2018? Geir
representerer klubben? Avvente å se
om det blir noe av dette seminaret.
-Svare medlem på henvendelse
Eventuell annen post fra Arne

3. Økonomi

4. Div. vedrørende avdelinger

5. Nytt fra HBU

Muntlig orientering ved Lisbeth:
- Regnskap i sept. og oktober
er ferdig ført, og fakturert ut.
Purringer blir nå sendt ut, slik
at dette kommer på dette
kalenderåret.
- Vi har mottatt det vi skal fra
NKK etter Norsk Vinner.
- Vi har kontroll på økonomi.
Honnør til våre avdelinger som har
søkt om færre stevner for 2018/19,
slik at det blir bedre fordelt over vårt
langstrakte land.
Har hatt et helgemøte ang
Handlingsplan med forslag fra oss.
-hjemmesiden
-ta kontakt med KG RIK, samling
2018. Nytt regelverk i 2018

HS skriver
svar

6. Nytt fra HAR
7. Orientering fra
møter/representasjon

8. Kommende
møter/representasjon

-NKK bør ta tak i Dogweb arra og
føring av prøver.
-Synliggjøring av klubben, sette
sammen en pakke som vi selger til
avdelingene. Hjelpe avdelinger til
rekrutering av medlemsmassen,
valpe kurs osv ….
-NM og Sporhund 2018
-Lavterskelnivå på konkurranser bør
være der…
-For å være prøveleder, bør man gå
et dagskurs.
-utdanne flere dommere.
-Ekstra inntekt: se på alternative
muligheter til støtte for kurs og
samlinger. Årlig lotteri med gode
premier.
Stor takk til HBU for
figurantsamlingen.
Første samling i dommerutdannelsen
er gjennomført. Dette ble en god
samling. Ros til HAR fra deltakere.
Ø RS møte NKK – Arne og Geir
var deltakere fra NSchK. NKK
øker grunnkontigenten med
30 ,-.
Ø Stand på Dogs4all – Her
jobbet Arne Kristianstuen,
Bjørn Lie, Berit Lie, Kristin
Karlsen og Roar Johannessen,
disse 3 dagene. Vi hadde også
2 dager med foredrag om vår
rase, vi deltok på
raseparaden 2 dager.
Vi hadde mye besøk av nye
og gamle schäferhund eiere,
og det kom mange nyttige
spørsmål. Vi må fornye oss på
stand til neste år, med bilder
og video, ulikt utstyr og
småting vi kan gi ut til våre
besøkende.
Møte med Bjerke IL må avtales.
Her sender vi en mail om de kan
gjøre ferdig oppgjøret, og vi møtes
24. januar 2018.

Arne og
Lisbeth setter
opp noen
punkter, og

9. Disiplinærsaker

-Klage på funksjonær fra deltaker.

Kristin
videresender.
Geir tar
videre
kontakt med
funksjonær

-Se saker fra DU – HS går for DU’s
sine reaksjoner

Kristin sender
ut brev.

Kommentarer og innspill:
HBU hadde flere gode innspill.
Det er gjort en god jobb så langt fra
alle utvalgene.
Høring ut til avdelinger på endringer.
Se eget vedlegg.

Kristin sender
ut

SAKER:
1. Handlingsplan 2018

2. NV 2018
3. Eventuelt
NESTE MØTE: 10. januar 2018 kl
20.30

Nyhetsbrev på hjemmesiden:
-Her har vi lagt ut innlegg ang. FCI/SV
GOOOOOOOD JUL

