
Referat fra styremøte 26.4.2012 
 
Tilstede: Jan, Hege, Hans Trygve, Aslaug (pr. telefon) og Torhild 
 
Referent:  Torhild 
 
 

1. Forberedelser til årsmøtet 
 
Ordstyrer. Jan spør Morten Olsen. Morten har bekreftet pr. mail at lokaler er i orden. 
Torhild kontakter valgkomiteen for å ordne gaver til de som trer ut av styret. Ta med 
vannkoker, kjøpe pulverkaffe, kjeks og brus. 

 
2. Brev fra et medlem vedrørende registrering av et kull med innavlsgrad over 25 

% 
 
Det blir stilt spørsmål vedrørende registrering av et kull med innavlsgrad over 25 % 
som ble registrert i 2010. NKK innførte 01.07.2010 nye regler for avl som sier at 
innavlsgraden skal være under 25 %. Kullet som blir nevnt ble registrert i august 2010, 
men parringen fant sted 09.06.2010. Kullet er for øvrig en tyvparring og ingen bevisst 
handling. NKK ble søkt om registrering og godkjente det på grunnlag av at parringen 
skjedde før det nye regelverket trådde i kraft. Dette er standard prosedyre ved 
innføring av nytt regelverk. 
Styret ønsker å legge til at denne saken lå på Facebook med at kullet ble født i august 
2011. Det er direkte feil og kan enkelt sjekkes på Dogweb av alle medlemmer. Dette 
er også et skummelt eksempel på hvordan feilinformasjon legges ut på FB og spres 
som "sannhet". 

3. Brev fra Siv Tone Iversen vedrørende profilering av sponsorer på våre 
hjemmesider og i medlemsbladet 

 
Styret oppfordrer til å profilere sponsorer i invitasjon, program og referat for 
samlingen. Oppfordrer til å sende mail til oppdretterne om gavepremier ref. 
utstillingskomiteen. På denne måten vil sponsorene automatisk komme på 
hjemmesiden vår og i medlemsbladet. Aslaug sender svar til Siv Tone. 
 

4. Brev fra Tove Tveiten vedrørende nye medlemmer i brukskomiteen 
 

Brukskomiteen ønsker å ha med Evy Houmann og Marikken Røsholt. Styret har ingen 
innvendig mot forslaget til nye medlemmer. 
 

5. Forberedelser til årets utstilling 
 
Plass for utstillingen blir Sørkedalen i Oslo. Utstillingskomiteen innkalles til 
samarbeidsmøte før ferien.  
 

  



6. Nytt medlem i sunnhetskomiteen 
 

Styret oppfordrer nåværende medlemmer til å finne nye medlemmer til komiteen.  
 

7. PN tester og møte med NVH 
 

Sunnhetskomiteen og NAMK er innkalt til møte med NVH 2. mai. Fra Sunnhet møter 
Kjersti Iversen. Styret ønsker at Torhild fra styret stiller på møtet fordi hun har best 
kjennskap til PN. Styret har ingen informasjon om når en PN test vil være tilgjengelig. 
 

8. Henvendelse vedrørende godkjennelse av trekkhundtester og championat 
 

Det har kommet en muntlig henvendelse med spørsmål om det skal være mulig å 
godkjenne tester og championat på egne hunder og hunder av eget oppdrett når man 
samtidig har verv i brukskomiteen. Styret sender mail til brukskomiteen med spørsmål 
om hvordan dette løses i dag og hvordan man eventuelt kan løse det i fremtiden. 
 

9. Evaluering av styrets første periode 
 

Mye av styrets arbeid det første året har dreid seg om referater fra innlegg på 
Facebook som vi har fått tilsendt fra medlemmer som er opprørt over diskusjonens art 
og språkbruk. Ellers er styrets arbeid beskrevet i årsberetningen. 
 

10. Facebook og innlegg fra medlemmer 
 

Siden ingen av styrets medlemmer er aktive på Facebook, får vi stadig tilsendt 
henvendelser fra klubbens medlemmer som er opprørt over innlegg der. Ut ifra disse 
referatene ser vi at det er stor etterspørsel etter styrets tilstedeværelse på Facebook. 
Styret er klubbens øverste og nøytrale organ, og kan ikke delta i diskusjoner på 
Facebook. 
 
Styret legger ut informasjon på klubbens hjemmeside hvor vi oppfordrer medlemmer 
til å lese referat om styrets arbeid. Vi ønsker også at medlemmer som har spørsmål, tar 
direkte kontakt med oss. Vi er alltid åpne for forslag fra våre medlemmer. 

 

11. Samarbeid med NP om løp/aktiviteter 
 

Styret ved Torhild har vært i kontakt med leder av NP. NP ønsker et samarbeid om 
felles aktiviteter og at dette må inngås på styrenivå slik at man blir enige om blant 
annet økonomiske rammer på disse aktivitetene.  
 

  



12. Brev fra brukskomiteen vedrørende forrige styrereferat 
 

Styret mottok brev fra brukskomiteen angående formuleringen og innholdet i flere 
saker i referatet fra styremøtet 1. mars. Her er kort gjengitt svaret som 
brukskomiteen har fått på kommentarene. 

 
1. Innføring av rasespesifikke dommeranvisninger.  

Det var aldri meningen at vi som klubb skulle komme med anvisninger. De skulle 
komme fra dommere og veterinærer. NKK har mottatt to henvendelser, en fra en 
dommer og en fra en veterinær og det er lite sannsynlig at disse blir tatt hensyn til 
av NKK. 
 

2. Høring ang. regler for kennelnavn. 
NKK har endret teksten i retningslinjene for de som har kennelnavn. Fremtidige 
tilsvarende henvendelser fra NKK vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside. 
 

3. Årets ildsjel. 
Styret beklager at ordlyden ble feil. Teksten i referatet som ligger på hjemmesiden 
endres.  
     

13. Villmarksmessa 2012 
 

 
Det var stor interesse for klubbens stand og rase. Leie av stand var gratis. Dette var en 
strålende måte å profilere rasen vår på. Fra styrets side kunne det være ønskelig at 
flere oppdrettere hadde mulighet for å stille opp. Styret takker de som tok seg tid til å 
sitte på standen vår disse dagene. Som oppdretter bør dette være en utmerket måte å 
profilere rasen på. 
 

14. Diverse 
 

Aslaug sender ut mail til klubbens oppdrettere med spørsmål om noen vil arrangere 
neste oppdretterseminar.  
 
Starte planlegging av tillitsmannskonferanse. 

 
 


