
REFERAT STYREMØTE NJSK 6/7 2017 

 

SAK 1: KONSTITUERING AV STYRET 

- Alle er valgt inn etter hva de stod på til valg under Årsmøtet 2017. 

 

SAK 2: LEDIGE VERV I KLUBBEN 

- VALPEFORMIDLER 

   Det er viktig og bruke valpeformidler mer. Vi må oppfordre/motivere oppdrettere til og rapportere 

inn kull og parringer. Valpeformidler kan med fordel markedsføres mer på facebook og nettsider. 

Tina Bjørnewall ble valgt som klubbens nye valpeformidler. Dette annonseres i neste medlemsblad. I 

tillegg annonserer vi med at klubben har eget rasehefte som oppdrettere kan levere ut til 

valpekjøpere. Ket Risa har disse og sender de ut ved forespørsel. 

 

-AVLSRÅDSMEDLEM 

  Tore Botten er leder i avlsrådet. Hanne Ånensen og Irene Mjelde går ut. Har disse selv forslag til 

medlemmer i avlsrådet? Grethe kontakter Tore Botten ang dette. 

 

-UTSTILLINGSKOMITEEN 

  Ketil Nilsen og Helle Enerhaugen går ut. Ket Risa og Edith Bakken er ny utstillingskomitee. Ny 

komitee kontakter Ketil og hører om de har utarbeidet en «to do «- liste over ting som bør være på 

plass til hvilken tid gjennom året. Dette ville den nye komiteen kunne hatt stor nytte av i videre 

arbeid.  Noe av det første som må taes tak i fremover, er arbeidet med og skaffe dommere pg plass 

til 2019. Husk at vi kan bli flinkere til og be folk om hjelp til konkrete oppgaver. 

 

SAK 3: JUBILEUMSUTSTILLING 2019 

- Styret ønsker og gå for 2 dagers utstilling i 2019. Vi kan søke om storcert begge dager. Jobbe med 

og få en medarrangør til dag 2. F.eks Hallingdal Hundeklubb eller Askøy Hundeklubb. 

 Japansk dommer? Spesialdommer dag 1 og en «billigere» dommer til dag 2. En ukjent dommer som 

få har stillt for før hadde vært ideelt. 

  Tino Pehar dømmer i 2018.  

  Elisabeth Cartlidge dømte i Herning 2017 og er et ønske. Irsk Ulvehund Klubb Norge, har sin 

spesialutstilling på Gol samme helg. Edith tar kontakt med disse for og høre om evnt muligheter for 

samarbeid rundt dommere.  

 

Redaksjonen for medlemsbladet vårt ser på muligheter for en jubileumsbok i 2019. 

 

SAK 4:  «KJØREREGLER» PÅ NETT FOR STYREMEDLEMMER 

- Vi skal ikke gå inn i diskusjoner på nettet. Viktig og være nøytrale! Om en diskusjon utarter seg og 

/eller om noen går til personangrep,taes dette opp innad i styret og styret vil da komme med en 

samlet vurdering og uttalelse. Det er viktig at vi står samlet! 

 

SAK 5: EVNT 

- Det ble snakket om og sjekke opp muligheter for og holde styremøter på Skype. Alle sjekker opp 

hvilke muligheter de har rundt dette. 

 

 

Neste styremøte holdes ca september. Grethe kaller inn til nytt møte.  


