
STYREMØTE 29. MARS 2016 i NKKs LOKALER, OSLO 

Tilstede: Lina Stabbetorp, Irene Borgen, Trond Lereng, Stine Oppegaard, Tone B Hansen, Marianne 

Larsen (ref), Kristin Ranem Rønsdal, Kenneth Monsen. Frode Bakke (valgkomiteen) på punkt 2. 

Valg/kandidater. 

1. Godkjenning av møtereferat 

Godkjent med enkelte endringer. 

2. Valg/kandidater 

Frode informerte om valgkomiteens arbeid før årsmøtet. De som ikke stiller til gjenvalg er Tone B 

Hansen, Irene Borgen og Marianne Larsen.  

Vi snakker litt om samarbeidet innen de forskjellige komiteene.  

3. Trekkhundprøve reglement 

Revidering av de eksisterende reglene skal sendes til NKK. Det blir noen endringer ift slik det er 

nå. Medlemmer kan hente reglementet på NSHKs og NKKs nettsider. Vi skal på møte med NKK 

og lære hvordan det skal legges inn i DogWeb, og dette må bli dugnads arbeid. 

 

4. Valpeformidlings skjema 

Skjemaer må sjekkes nøye, fordi det er mye feil. Barmarksløp bør være en egen post på skjema, 

det foreslås at adressen for innsending av skjema endres til Tone for sjekk, men at Haagen 

fortsatt er valpefomidler. Vi tenker mer på om vi bør ha flere kategorier av valpekull ut i fra 

foreldredyrs resultater. 

 

5. Krav om trekkhundmerittering for NUCH 

Sender inn forslag fra Trond og Tone, med noen mindre endringer, til årsmøtet. 

 

6. RAS 

Tone, Trond og Stine jobber videre med RAS. 

 

7. Spørreundersøkelsen/helse 

Stine henter ut oppdretterundersøkelsen fra Line.  

Helseundersøkelsen er det for få som har svart på så fristen er forlenget til 1. mai 2016. 

Vi prøver med en oppfordring til og ser hva vi får inn.  

 

8. Eventuelt 

1. Trond skriver til hovedstyret i NKK, ang formulering i NKKs raseforvaltningsdokument vedtatt 

av Hovedstyret den 20.02.2013 hvor det bl.a står: "NKK skal bidra til utvikling av den enkelte 

hunderase" hvor vi mener utvikling bør erstattes av bevaring. 

2. Rapport fra kasserer ang forslag budsjett 2017. Tas opp på Årsmøtet. 


