
Styremøte 14.05.2014 
 

Med på møtet var: Tore Botten, Mona Tertnes-Bakke, Elna Kleiv, Britt F. Hafsøe, Grethe 
Nykkelmo og Mette Iren Ingebrigtsen. Fravær: Monica Skauby og Karl Erik Hafsøe. 
 
Agenda: 

1. Info vedr. ekstraordinært RS 
2. Årsmøtet 
3. Spesialutstilling 
4. Utstilling 2015 
5. Evt. 

 
1. Tore informerte om ekstraordinært RS i NKK 
2. Kun medlemmer vil få adgang til årsmøtet. Oppdaterte medlemslister blir skrevet 

ut.  Styret vil foreslå et krav for at japaneren kan bli N UCH. Dette vil gjelde for et 
år om gangen i påvente av den nye utstillingsstrukturen NKK har varslet at de vil 
komme med. Dette ble enstemmig vedtatt. 

3. Transport av dommeren er nå i orden. Ringsekretær er på plass, men vi mangler 
skriver. Regner med at det ordner seg. Vi må sørge for å få inn alle 
vandrepokalene til utstillingen (11 stk.) En pokal må erstattes.  

4. Vi har fått dommer til spesialutstillingen på Ål, men mangler dommer til 
utstillingen på Lillestrøm i forbindelse med EURV-utstillingen. Det blir jobbet for 
å få dette på plass. 

5. Det ble bestemt at alt utstyret som er i hengeren skal gjennomgås og kassere det 
som er gammelt og ødelagt. Det er ønskelig at oppdatering av utstillingsresultater 
og mestvinnendeliste skjer minst en gang i måneden. Over en tid nå har klubben 
mottatt klager på to kenneler. Det går på at folk ikke får papirer på valpene sine 
som de er blitt lovet. De samme kennelene annonserer også uregistrerte valper til 
salgs på finn.no. Dette er noe klubben ikke kan gå god for og vil derfor slette disse 
fra klubbens hjemmeside. Brev vil bli sendte de gjeldende kennelene om dette. Vi 
vil fortsette å jobbe for å få flere distriktskontakter på plass. Styret ønsker å legge 
ned lovkomiteen, da det som ble fremlagt som et forslag på forrige årsmøte, viste 
seg å ikke være riktig. 

 
 
 
 
Britt Frida Hafsøe 
sekretær 


