
 
Referat nr 5/2015 
 
Dato: 16.april  
Tilstede på møtet: Bente Iren Jansen, Kaja Mie Botnen, Henny Fornes, 
Anne Lise Djupesland, Ann-Kristin Normann, Cecilie Sperre 
Jørgensen (6 stemmer) 
frafall: 0 
Referent: Kaja Mie Botnen 
 
 
Saksliste: 
 
Saksnr Sak Ansvar 
7/15 Erstatte styremedlem 

Kariann Henriksen har dessverre måttet fratre fra styret i etterkant av EOÅ 
10.4.15. Hun fungerte som sekretær og styremedlem. Tradisjonelt skal en vara 
flyttes inn. Cecilie Sperre Jørgensen melder seg frivillig til ansvaret fram til neste 
årsmøte. Styret forøvrig er positive.   
Cecilie Sperre Jørgensen blir fungerende sekretær og styremedlem fram til 
årsmøtet 2016. 

 
Styret/ 
Cecilie  

8/15 Revisor, vara revisor, valgkomité, poster må fylles 
- Ikke alle poster er fylt opp etter årsmøtet. Ny leder Kaja er forvirret og får 
rettelse fra styret om at Ann Kristin Stormo fremdeles er revisor.  
Forlag til vedtak: Styret vedtar at vara revisor ikke er nødvendig. 
Valgkomitéplasser skal utlyses  på hjemmesiden, Kaja har ansvar for dette. 

 
Kaja 

9/15 Fordeling av roller innad i styret (webmaster, utstyrsansvarlig,   
medlemsansvarlig osv) 
- Det er nødvendig å fordele visse gjengående oppgaver innad i styret for mer 
oversikt. Styret tar en liten idémyldring og kommer på de mest åpenbare tingene. 
Det er enighet om at medlemsansvarlig, som var forslag fra Kaja, er unødvendig 
og styret overser dette punktet. Rollene blir fordelt etter hvem som allerede har 
disse oppgavene, forstår seg på det eller vil stille opp. 
 
Hva trenger vi? 
Forslag til vedtak: Styret kommer fram til kasserer, sekretær, utstyrsansvarlig og 
webadmin. Forklaringer av disse  rollene: 
kasserer – den som har ansvaret for å ha oversikt over økonomien til klubben. 
Sekretær – den som har oversikt over papirer og skjemaer og hjelper med 
 papirarbeid.  
Utstyrsansvarlig – den som har oversikt over alle klubbens fysiske eiendeler. 
Webadmin – den som har ansvar for drift og oppdatering av hjemmeside. 
 
Hvem vil være det? 
Kasserer – Ann Kristin Normann 
Sekretær – Cecilie Sperre Jørgensen 
Utstyrsansvarlig – Henny Fornes 
Webadmin – Kaja Mie Botnen 
  

 
 
Styret 

3/15 Rasespesial, briefing 
Rasespesialen skal avholdes 19.juni 2015 i Tromsø. Styrets nye medlemmer må 
lære av de som allerede har jobbet med dette, få oversikt og fordele oppgaver. 
 
A. Festlokale 
Styret ser på mulighet for å leie festlokale på området. Kaja har enda ingen klar 
pris på leien. Det spørres hvilken dag som er best å leie på, fredag eller lørdag. 

 



Henny referer til tidligere samtaler og at fredag er bedre så ikke folk drar sin vei. 
Styret er enig i dette. Videre lufter Henny muligheten for et samarbeid med 
Retrieverklubben i forhold til spleising på lokalet. 
 Forslag til vedtak: Kaja finner ut pris og informerer om dette i gruppen 
til styret  på facebook.  Hvis festlokalet skal leies, skal det leies på en fredag.  
Henny  snakker med Retrieverklubben og informerer om dette i gruppen til 
styret på facebook.  
 Forslagene ble enstemmig vedtatt 
 
B. Representanter 
 Bakgrunn: På grunn av diverse omstendigheter er det per nå ingen i det 
sittende  styret som kan garantere at de kan komme for å representere klubben i 
forhold  til dommere og lignende. Styret forsøker å finne på alternative løsninger. 
 Forslag til vedtak Snakke med noen i Tromsø som har Hvit Gjeterhund 
og få hjelp fra dem eller tips. Flere navn blir nevnt. 
 Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
C.Annet 
 c1. Bente skal bestille rosetter og har et forslag. I fjor ble det gitt ut 
excellent og ck sløyfe gratis. Dette er ikke vanlig å gjøre og vi taper mye penger. 
Vil selge for 50kr som alle andre.  
 c2. Premier eller gavekort fra i fjor er brukt opp, det trengs nye.  Det 
foreslås å spørre Trine på Tropehagen Zoo om hjelp, eller Hege som kjenner en 
Specific  fórleverandør/salgsrepresentant.  
 c3. Glass med logo slik som på forrige rasespesial var suksess og styret 
ser ingen grunn til å ikke gjenta dette også i år. Disse leveres av Premieskapet. 
 c4. Det nevnes at styret må huske på gaver til dommer, ringsekretær og 
 muligens flere. Også at det må tas ut penger til dommeren. 
 c5. Styret trenger en Tromsøværing som kan være til hjelp på stedet 
 c6. Utstillingskjemaer og premieliste må ordnes med. 
 Forslag til vedtak: Excellent og CK sløyfer blir solgt for 50kr. Cecilie 
snakker med Hege angående Specific gavekort og avventer med Trine.  Henny 
snakker med Premieskapet og glass med logo. Bente bestiller rosetter og sløyfer 
og tar også ansvar for utstillingskjemaer og premieliste. Styret tar punkt c4 og c5 
til etterretning. 
 Forslagene ble enstemmig vedtatt 
 

10/15 Instruks for avlsråd 
- Kaja mener det bør foreligge en klarere instruks for avlsrådet og kan 

ikke se at det finnes en i dag annet enn det som står i vedtekter. Det er 
vanskelig å finne egnede folk når man ikke har en klar 
arbeidsbeskrivelse. Forslag til vedtak: Styret utarbeider en instruks for 
avlsråd. Motforslag: Styret forøvrig ser problemet og vil se på mulighet 
for en instruks på et senere tidspunkt.  
Motforslaget ble enstemmig vedtatt 
 

- Anne foreslår Steinar Østensen som avlsråd. Forslag til vedtak: Styret tar 
det til etteretning.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 

 

11/15 Lokale kontakter 
- Styret behøver flere lokale kontakter, slik at klubben blir mer tilgjengelig 

over hele landet. Forslag til vedtak: Styret er enige om at 
fylkeskontaktenes jobb bl.a. er å være tilgjengelig i sitt nærområde og 
arrangere småtreff i nærheten. Styret er også enige om at det er bedre at 
én person har ansvar for flere fylker enn at noen fylker ikke blir 

 
Styret  



representert. Til sist er styret enige om at det er fordelaktig om de som 
har styreverv ikke også er fylkeskontakter.  
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Fylkeskontakter Hva har vi i dag og hva trenger vi? 
Vi har: Rogaland, Sør-Trøndelag, Finnmark, Vestfold, Møre og Romsdal 
Vi trenger: Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, 
Vest-Agder, Øst-Agder, Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, 
Telemark 
Styret foreslår Karina Andersen for Østfold 
Hanne Kiil for Hedmark og Oppland 
Michelle Møgster for Hordaland 
Forslag til vedtak: Styret skal annonsere for nød om fylkeskontakter på 
hjemmesiden, Kaja fikser dette. De nevnte skal bli sjekket med. 
 Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Lokale lag/grupper, hva har vi i dag og hva trenger vi 
 Punkt utgår 
 

12/15 Oppdatering av hjemmeside 
- Noen må oppdatere hjemmesiden etter valget. 
Kaja har alt blitt webadmin og tar derfor denne oppgaven.  

 

13/15 Registreringsrestriksjoner i nytt styre  
- Med nytt styre, minnes det om at de som har oppdrett eller hunder til avl og ikke 
allerede er godkjent oppdretter gjennom klubben, må sende inn bekreftelse på at 
de vil følge klubbens retningslinjer for avl i sitt avlsarbeide.  
Forslag til vedtak: Skriftlig bekreftelse på at man forplikter seg til å følge 
retningslinjer for avl i Hvit Gjeterhundklubb sendes til post@hvitgjeterhund.no 
snarest mulig.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 

 

2/15 NKK bidrag til årsberetning 
- NKK ønsker bidrag til årsberetning fra styret. Styret er ikke interessert i å bruke 
tid på dette. 

 

14/15 Frivillighetsregisteret/ Grasrotandel 
- Kaja foreslår at klubben melder seg inn (igjen?) i frivillighetsregisteret for så å 
kunne dra nytte av grasrotandelen. Cecilie mener dette ikke var mulig for klubben 
før. Forslag til vedtak: Kaja sjekker ut om det er mulig og om det er det, meldes 
klubben inn. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

15/15 Forslag til endring på FaceBook 
- Kaja forslår at det opprettes en bedriftsside for HGK på facebook og at gruppen 
som nå eksisterer omdøpes til nettsamfunn for HGK e.l.  
Forslaget ble nedstemt 

 

16/15 Tidslinje/ganttchart 
- Kaja informerer løst om ganttskjema på nett opprettet for oversiktlig saksgang i 
styret i år og ber styret se på det og finne ut om det er noe de synes virker greit å 
jobbe med. Kaja viser også tidslinje over klubben fra 2009 til nå som er litt 
uferdig, slik at de nye i styret kan få oversikt over hva som har skjedd før. Passord 
og brukernavn på disse legges på Styre-gruppen på Facebook. 

 

12/15 Tilgjengelighet på nettsiden 
Ann-Kristin Normann sier at linkene til nedlastbare dokumenter gjør at all 
informasjon må lastes ned og dette gjør at info føles mindre tilgjengelig. Forslag 

 



til vedtak: Linkene får stå, men informasjonen det linkes til skal legges inn direkte 
på siden, på en måte som ikke skaper evig mengde tekst. Kaja skal foreslå 
oppsett, legge frem for styret på gruppen til styret på Facebook og legge ut på 
siden ved klarsignal fra styret. 

12/15 Endre oppsettet på oppdretterliste til godkjent/ikke godkjent 
Forlag fra Cecilie Sperre Jørgensen: Endre oppsettet på hjemmesiden med 
godkjente/ikke godkjente oppdrettere (evt. Kalle det oppdrettere som følger/ikke 
følger klubbens avlsretningslinjer) Dette har vært diskutert i styret før, men ble 
stemt ned da, men synes det kan komme til ny diskusjon.  
Motforslag: Cecilie utarbeider forslag til liste som på en god og tydelig måte viser 
det hun ønsker. Når styret godkjenner listeforslag legges dette ut på siden i en 
prøveperiode på mellom 3-6mnd. Kommentar: Det kan hende dette vil bli tatt ille 
opp.  
Endelig forslag til vedtak: Cecilie skal ta kontakt med boxerklubben og evt. se til 
klubber som har eller har hatt det slik for råd før vi gjør slike endringer.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt    
 

 

17/15 Finn- annonse 
Som et tillegg til debatten rundt saksnr 19/15. Ble det nevnt en finn-annonse for 
klubben som før ble holdt løpende, men som nå er borte. Styret ønsker seg denne 
opp igjen. Forslag til vedtak: Cecilie skal spørre Sabine, tidligere leder, om den er 
å finne eller om vi må forfatte en ny.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

6/15 Møtepapirer 
Kaja legger ut EOÅ-referat og denne protokollen på hjemmesiden samme kveld 
som møtet. Henny oversender protokoll til Kaja. 

 

18/15 Hundesport annonse 
Ann- Kristin Normann foreslår å se på mulighet for annonse i Hundesport. Styret 
er positive. Forslag til vedtak: Ann Kristin sjekker priser på annonse i hundesport. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 

 

   
 NESTE MØTE: 07.05.15 KL 21.00  via SKYPE  
 
 
 
16.4.15 Referent 
Kaja Mie Botnen 


