
Styremøte  
 
Referat nr    1     år 2017 
Dato: 11.01.2017 
 
Tilstede: Linda, Knut, Ann Kristin, Monica, Bente 
Referent: Bente Hagelund 
 
 
Saksliste: 
 
Saksnr. Sak Ansvar 
1/17 
 

Fra NKK: 
 
Svar på søknad ang endring i antall maks 
avkom (sak 15/16): 
Innvilget 15.11.2016. 
 
Endringen trer i kraft for paringer foretatt fom 
01.01.2017. 
 
 

 

2/17 Post: 
 
Det kommer mange mail ang generell tillatelse 
for deltagelse av HG på utstilling – svar har blitt 
sendt til alle som har kommet inn.  
 
Øvrige spørsmål som har kommet besvares 
etter hvert. 
 

 

3/17 
 

Årsmøte 2017 
 
- Tid: 25. mars, ca kl 12-15 
- Sted: Oslo/Gardermoen 
              Endelig sted kommer. 
- Frist for innsending av saker:  
             18. februar (Uke 7) 
- Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. 
   Forslag til styret, sendes mail til Cecilie: 
   csperre@gmail.com 
   Frist: 25. februar 

 
   På valg: 
   Leder 
   Nestleder (trukket seg) 
   2 styremedlemmer 1 år 

 
Monica legger info på 
hjemmesida 
+ link på facebook 
 
Linda sjekker priser 
på møterom og 
hotellrom 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:csperre@gmail.com


   2 varamedlemmer 
   Valgkomiteens innstilling offentliggjøres 3     
    uker før årsmøtet. 
 
- Årsberetning. 
   
- Økonomi, regnskap 
 
- Reisekostnader for styret: 
  Reise dekkes, samt hotell om nødvendig. 
 
For å kunne stemme på årsmøtet må 
medlemskontingent være betalt minst 2 mnd 
før årsmøtet, mao innen 25. januar.  
(jfr klubbens vedtekter) 
 

 
 
 
Bente  
 
Ann Kristin 
 
 
 
 

4/17 Regnskap 
 
Regnskapet er gjennomgått og legges ut 3 uker 
før årsmøtet.  
Vi går i 2016 med overskudd. 
 
Rosetter innlevert styret i sommer må telles og 
regnes med i regnskapet. 
 

 
 
 
 
 
 
Linda sender antall til 
Ann Kristin 

5/17 Rasespesialen 2017 
 
Sted: Klæbu, Sør-Trøndelag 
Tid: 1.juli 
         NKK Trondheim samme helg, 2.juli 
         (Jørgen Hilse dommer) 
Dommer: Maritha Östlund-Holmsten 
        
Vi trenger ringsekretær og skriver. 
Parkeringsvakter. 
 
Utstilling + annen aktivitet? RL/LP? 
 
 

 
 
 
 
Bente holder kontakt 
med dommer 
 
 
Ann Kristin 
undersøker  

6/17 
 

Fast oppsett på referat? 
Tidligere faste poster: 
1. Godkjenning av forrige referat - nei 
2. Nytt fra NKK 
3. Utstilling - nei 
4. Post 
5. Økonomi 
 
Konklusjon: 
Nei, setter opp sakene vi har bruk for. 

 



 
7/17 
 

Oppdatering av hjemmeside: 
 
Fjerning av ikke aktuelle hanhunder 
Redigering av «Wall of fame» 
Endring av regler for «Årets hund» 
 

Monica 

8/17  
 

Rapport fra Dogs4all, 19.20. nov 2016: 
 
Mulighet for stand ble undersøkt, men 
forkastet. 
Raseparade ble arranger. 
Kun 2 hunder stilte, men paraden ble for øvrig 
godt mottatt.   
 
Det er en fordel om noen fra styret kan være til 
stede ved sånne tilstelninger.  
 

 

9/17 Aktivitetskalender 2017 
 
- Klubben har en hovedaktivitet, rasespesialen 
 
- Fylkesgruppene oppfordres til å komme med 
innspill om hva de holder med på, dette legges 
inn i aktivietskalenderen på hjemmesida 
 
Aktiviteter som arrangeres gjennom HGK skal 
meldes og kjøres gjennom styret, for å sikre at 
gjeldende regler følges. 
 
Fylkeskontakter, lista må oppdateres. 
Prøve å få til mer aktiviteter. 
Styret vil prøve å få tettere kontakt med 
fylkeskontaktene.  
 

 
 
 
 
Monica legger ut 

10/17 
 

«Årets Hvit Gjeterhund» 
- Utstilling 
- LP 
- RL 
- AG 
- Bruks NBF 
- Bruks RIK 
 
- Evt oppmerksomhet til hunder som har  gjort 
noe eksepsjonelt, men ikke nødvendigvis i en 
konkurranse 
 
Kun hunder med eier som er medlem. 

Monica redigerer litt 
på reglene på 
hjemmesida så de blir 
lettere å forstå. 



Kun resultater etter at eier ble medlem av 
klubben gjelder. 
Fører/handler må ikke nødvendigvis være 
medlem, men eier må være medlem. 
 
Medlemmer sender inn kopier av resultatlister 
til styret innen 18. februar. 
Vinnere offentliggjøres på årsmøtet. 
 

11/17 
 

Forslag fra medlem 5/10: 
Kjøpe inn roll-up og plakater til bruk på stands 
osv. 
 
Vedtatt. 

 

Knut sjekker priser 

12/17 
 

Kariann har trukket seg som styremedlem fra 
januar 2017. 
Meldt fra pr mail 5. januar. 
Vara Monica trer inn i hennes sted til årsmøtet.  
 

 

13/17 Lathund,  
Svensk brukshundklubb. 
 
Database hvor man kan legge inn resultater av 
MH, FA osv og få ut rasestatistikk. 
 
Krever en kode, undersøkes. 
Monica tar kontakt med Lathund og sjekker om 
dette kan være noe for oss, samt ang priser og 
fremgangsmåte. 
 

 
 
 
 
 
 
Monica 

14/17 Resultater som kommer inn, søknader og 
dokumenter for øvrig bør lagres på samme sted 
så de blir tilgjengelig for klubben også ved 
skifte av styremedlemmer. 
 
Oppretter et skylangringssted hvor resultater 
og annen info lagres og info på papir kan 
scannes inn og lagres, så alt er på samme sted. 
 

 
 
 
Monica lager 
lagringssted. 
 
Bente skanner info fra 
papir. 

15/17 Rasespesialen 2018: 
 
Sted: Drammen 
Tid: Søndag 3. juli 
        HG stilles lørdag 2. juli på NKK Drammen  
Styret leter etter dommer. 
 

 

 

Neste møte:      kl 


