
Referat styremøte 

 

Tid: 19. Mars 2020 kl. 20:00 

Sted: Skype 

Tilstede: Hege Nordeng, Marianne Dunseth Lund, Caroline Gustavsson, Kjærstin Petty, Marit 

Mehammer, Annette Booth, Rita Aass 

Fraværende: Eve Andrea Flengsrud Lyon 

Nytt møte: torsdag 23. april kl.20:00 

Referent: Rita Aass 

 SAKER VEDTAK  ANSVARLIG 

    
1 Referat fra forrige styremøte 

  Referat fra 20.2.20 Ligger på styrets FB 
side.  

 

 

 Godkjent, legges ut på hjemmeside + i 
Dropbox. 

 
Marianne og 
Annette. 
 
 

2 Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB 

 Annette er kontaktperson mot Hove 
Leir/RR-dagen/BISS 2021 

 Oppdatert hjemmesiden med navn på 
medlemmer av UK 

 Lagt ut info om Koronavirus 
 

 KAHMs forslag om å belønne 
medlemmer som røntger og 
mentaltester sine hunder med rosett 
og diplom. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Hege legger forslag på FB om utseende på 
rosetter.  
 

 
 

3 Styret 

 Svar fra NKK vedrørende 
innrapportering av brudd på NKKs 
retningslinjer. 
 

 Mail fra valpekjøper vedrørende 
bruk av hannhund i avl uten 
økonomisk kompensasjon. 

 

 Corona virus og RR-dagen/BISS 2020. 
Hva gjør vi, avlyser eller satser på at 
det er åpnet for utstillinger igjen? 
 
 
 
 
 

 

 Saken behandles av styret og er unntatt 
offentlighet. Saks nr. kommer fra NKK når vi 
har sendt inn saken. 
 

 Saken behandles av styret og er unntatt 
offentlighet. Vi avventer videre 
tilbakemelding.  
 

 

 I og med at utsiktene fremover er såpass 
usikre avlyser vi RR-dagen/BISS 2020 som 
skulle vært i pinsen. Vi satser på å klare å 
avholde utstilling i august. 
Rita informere UK, Stephanie informerer 
dommer, og spør samtidig om hun kan tenke 
seg å komme og dømme i august. Rita maile 
RC og spørre om vi kan flytte sponsing fra 
BISS til i august. Sonja avbestille campingen + 

 



 
 
 

 Årsmøtet 2020, utsettes til neste år? 
Ref. mail fra NKK. 
 
 

 RRWC utsatt til oktober. Er dette 
formidlet til de som skulle reise? 
 

 Ny helseundersøkelse?  
 
 

 Endringer i NKKs kritikksystem, ref. 
mail fra NKK 4. mars. 
 
 

 Mail ang. å flytte storcertet fra RR-
dagen/BISS til Lille spesialen 2020, er 
svaret fra NKK endelig godkjenning 
for at det er ok om vi avlyser BISS? 
 
 

 Hva gjør vi med kåring av 
vinnerlistene i forhold til avlysninger 
av konkurranser og utstillinger i 
forbindelse med Corona virus? 

 

 Hengesak: Gå gjennom resten av 
mandatene. 

ringsekretær og skriver.  
 

 Årsmøtet avlyses og flyttes til 2021. Ref. mail 
fra NKK. Dagens styre blir sittende frem til 
neste år. Dette opplyses ut til medlemmene.  

 
  

 Dette er informert. 
 

 

 KAHM jobber med å få til dette, muligens i 
2022. 

 

 Innebærer ingen endringer for vår rase. 
 
 
 
 

 Vi har fått ok på dette, men må nok sende en 
formell søknad om å flytte storcertet til 
august. Hege sender søknad og sjekker i 
Dogweb om vi eventuelt kan endre der selv. 

 
 

 Vi vurderer dette etter hvert når vi ser hvor 
mange konkurranser og utstillinger som blir 
avlyst utover våren og sommeren. 

 

5 Økonomi 

  

 

  

 

6 KAHM 

  
 

  

7 Utstillingskomiteen 

 Hengesak: Lille spesialen i 2020 blir på 
Østlandet, det er allerede søkt, må søkes 
innen 1. febr. Skal vi forsøke å flytte den 
til samme helg som Moss og Omegn 
eller til påsken sammen med Klubben 
For Fjell og Gårdshunder i 2021. 
 

 Dommer Lille Spesialen 2020, Helen 
Mansfield? Eller spørre henne om neste 
år på Hove? Dersom vi avlyser i år/2020. 
 
 
 

 

 Søker om samme helg som NKK i august. 
Må jobbe frem mot 2022 om vi skal 
samarbeide med andre klubber. Bør avgjøres 
før årsmøtet 2020, er for sent å forandre på 
dette for i år. 

 
 

 Vi spør om Helen M vil dømme i august, om 
hun ikke kan i august, spør vi om Biss 2021, 
Ev. sender invitasjon til Spørr Roland om BISS 
2021. 

 
 
 
 
 
 

8 Valgkomiteen 

 Informere VK om hva vi avgjør vedr. 
årsmøtet og valg 2020 

 

 Hege informerer VK 

 
Hege 

9 Distriktene   



 

 
 
 
 

 

10 RR-bladet 

 Bedt redaktør å utsette og sende bladet 
til trykk til etter styremøtet. Ref. avlysing 
i pinsen. 
 

 

 Hege kontakter redaktør ang. bladet. 
 

 
Hege 

12 Dogs4All/Messer 

 Mottatt invitasjon om å ha stand på 
Dogs4All 13-15 november 2020. Melde 
oss på i år igjen? 

 

 Vi melder oss på. Prøver å få samme plass 
som tidligere. 

 
Rita 

13 Eventuelt 

  

  


