
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 1/2018 

Sted: Mohøiden Møtedato: 09.04.2018 
Referent: Anne Spangen  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

STINE OPPEGAARD Leder SO Ja 
FRODE BAKKE Nestleder FB Ja 
ANNE SPANGEN Sekretær AS Ja 
SASKIA VAN ES Kasserer SVE Ja 
DIDRIK LANTZ leder sportskomiteen DL Ja 
CHARLOTTE ANDERSEN leder redaksjonskomiteen CA Nei 
CATHRINE VAKSDAL TOFT leder arrangementskomiteen CVT Ja 
CECILIE HUSEBØ-ISAKSEN leder ABU-komiteen CHI Ja 
    
    

 

Sak Tekst Ansvar Frist     

 Godkjenning av saksliste 
Godkjent 

  

 Innkalling til årsmøte 
Vedtak: Stine ordner snarest 

SO ASAP 

 Årsmøte 
Gjennomgang. Nytt møte 24.04.2018. Årsreferat fra alle komiteer 
må sendes. 

SO ASAP 

 Forslag til utstillinger for 2019 
Styret har fått tilsendt ABU-komiteens forslag til utstillinger for 
2019 på mail i dag. 
Vedtak: Forslaget vedtas på mail før neste styremøte. 

Alle ASAP 

 Forslag til dommer for spesialen i 2019 
ABU-komiteen foreslo Arild Berget. Han har deltatt på NSHKs 
dommerkonferanse. 
Vedtak: Styret støtter ABU-komiteens forslag om Arild Berget som 
dommer for Spesialutstillingen i 2019 

  

 Forslag til spesialen og årsmøte 2020 
Helgen 22-24.05.2020 på Frya Leir 
Enstemmig vedtatt 

  

 WCC søknaden til Blaze til styret 
Styret hadde ikke nok informasjon til å ta en avgjørelse. 
Vedtak: ABU kommer tilbake med mer utfyllende informasjon til 
neste styremøte. 

CHI ASAP 

 Søknad fra Marianne Larsen 
Lokallaget i Telemark v/Marianne Larsen planlegger et 
miniseminar i Skien 16. juni. Fysioterapeut og kiropraktor Merete 

  



Serkland som eier og driver klinikken Fysiovet er invitert, og vil ta 
for seg skadeforebygging og rehabilitering. I tillegg kommer Tone 
Beate Hansen og snakker om siberian som rase, lynne og lykkelige 
hunder. Forskjellige treningsredskaper som feks slede, vogn, 
kickbike og sykkel vil også være ett av temaene. Det vil være en 
egenandel på 50 kr pr pers, men med få medlemmer dekker ikke 
det alle utgiftene. De søker om 3000 kr til å dekke leie av lokale og 
foredragsholdere 
Vedtak: NSHK innvilger støtte på kr 3000 til lokallag Telemark, mot 
at seminaret også er åpent for andre medlemmer av klubben. 

 Ny obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber og forbund 
NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal 
for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund. I henhold til 
vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som 
samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid 
gjeldende lovmal for klubber og forbund. Som følge av at 
Representanskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber 
og forbund tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og 
implementere den i helhet til sine lover. 
Vedtak: Stine samkjører dagens vedtekter opp mot den nye malen 
for behandling på neste styremøte, før egen sak på årmøtet. 

AS ASAP 

 NKK har sent ut høringsnotat vdr endring i organisasjonen. Frist 
20.05.2018 
Vedtak: Gjennomgang neste styremøte. 

  

 Klage fra valpekjøper(e) over manglende papirer fra oppdretter 
Har NSHK noen sanksjonsmuligheter, eller bør det inn i vårt 
regelverk? Uansett kan NSHK kun agere overfor medlemmer. 
Vedtak: Frode sjekker med NKK før neste styremøte. 

FB 24.04.18 
 

 Budsjett 
Vedtak: Hver komiteleder melder inn forslag til Saskia snarest. 
Saskia sender ut forslag på budsjett, som vedtas per mail. 

  

 WSA  
Didrik informerer om WSA til styret  
Vedtak: Didrik utarbeider notat med forslag til årsmøtesak 

DL ASAP 

 Øyenlysning og gonoskopiering på Spesialen 2019 
ABU-komiteen kom med forslag om å tilby øyelysning og 
gonoskopiering på Spesialen 2019. Erfaringene fra Spesialen 2017 
tyder på at det er vanskelig å gjennomføre gonoskopiering, både 
med hensyn til lokaler, antall hunder og ikke minst, logistikken i 
forhold til selve utstillingen og når hunder skal inn i ringen. Styret 
har tidligere vedtatt at klubben ikke skal tilby gonoskopiering på 
spesialen. Kanskje på ett annet tidspunkt på Spesialen eller en 
annen samling? 
Vedtak: ABU kommer tilbake med forslag til praktisk 
gjennomføring. 

  

 ABU komiteen trenger to nye utstillingstelt 
Vedtak: Innvilget kr 5000,- til innkjøp av to nye utstillingstelt 

CHI  



 Hundens dag 
Vedtak: Anne videresender NKKS tilbud om rekvisitter til Hundens 
dag til lokallag. Frist for bestilling: 2. mai 2018. 

AS ASAP 

 Gå gjennom styremøterederatet før møtes oppheves. 
Ok, sendes allikevel ut på mail for godkjennelse før det legges ut 
på hjemmesiden. 

AS ASAP 

 Gå gjennom referat fra forrige møte, sjekke om ting er gjort. ok  

 Gå gjennom saker som er godkjent på mail mellom møtene. 
Se egen liste nedenfor. 

Ok  

 Fra tidligere referat som ikke er ferdigstilt. 
Møte med NKKs Dommerutdanningskomite 
Prøver i Dogweb 

 
SO 
CHI 

 
ASAP 
ASAP 

 Neste styremøte 24.04.2018 på Mohøiden AS 23.04 

 

Saker godkjent via mail mellom styremøte nr.5  08.10.2017og nr. 1. 09.04.2018   

Mnd Tekst 
 

Godkjent mail Godkjent 
Styremøte 

03 Gaveartikler 
Klubben har fått tilbud fra Hotdog Shop om å kjøpe opp 
restlager bestående av diverse klistremerker og glass 
som evt kan brukes som gaver/premier eller til salg til 
medlemmer. 
Vedtak: NSHK kjøper opp restlageret for kr 545,-. 

SO,CHI,SVE,AS Alle 
tilstedeværende 

 


