
Referat fra styremøtet 2.2.2011  

Tilstede: Marte, Irene, Grethe, Ellinor og Vivi 

 

 

1.  Oppsummering. 

 *Hvordan går det med distriktskontakten i Vestfold. 

- Marte har ikke hørt noe fra ham, og fristen for å skaffe seg e-post adresse har gått ut. 

Det blir bestemt at Vivi hører med andre aktuelle kandidater i Vestfold, om det er noen 

som kan tenke seg å ta over jobben. Eventuelt i samarbeid med Vivi. 

   

*Hvordan går det med utstillingsplass til Spesialen. 

- Ellinor jobber fortsatt med saken, foreløpig har vi ikke fått napp 3 steder. Ellinor skal 

høre med plassen vi var i fjor om det er mulig å få leie der i år også. 

 

* Hvordan går det med jubileumshelgplanene, blir det i forbindelse med Spesialen? 

-  Ellinor undersøker om det er mulig å få leie seg inn på lørdagen også i forbindelse 

med spesialen. Mer info kommer vel til neste styremøte regner jeg med.  

 

*Hvordan går det med medlemsmøtet, Walter skulle undersøke med Anders? 

- Her går dessverre ikke alt etter planen, men Grethe har tatt over saken og forsøker å 

kontakte Anders. Siden planene ikke er på stell, vil det ikke bli annonsert noe 

medlemsmøte i PP denne gangen. 

 

*Hvordan går det med klubbeffektene Marita skulle undersøke? 

- Marita må ha mer konkret å jobbe ut i fra for å få innhentet forslag. Vi ble enige om 

at vi i første omgang ønsker å innhente overslag på: 

Overtrekksdress med rette ben, liten logo på bryst. (20 stk) 

Collegegenser med liten logo på bryst. (20 stk) 

T-skjorte med liten logo på bryst (20 stk) 

  Logoklistremerker til bil og vanlige 200 av hver? 

Vivi snakker med Marita om hun fortsatt har mulighet til å gjøre jobben, hvis ikke må 

styret selv finn en som kan gjøre dette. 

 

2.  Hjemmesiden. Hvem har ansvar for hva? Hvor lett er det å finne avlastning til Linn? 

- Vivi fortsetter med å informere Linn om hva som skal inn på hjemmesiden og 

hvordan. Det vil bli søkt etter avlastning/hjelp til Linn på forumet og i PP nr. 1. 

 

 

3. Spesialutstillingen og klubbens dobbeltutstilling med Dobermann Klubben til høsten.  

 - Ellinor er i kontakt med Knut i NDK om organiseringen. Dette tar vi mer om neste 

møte, den siste tiden har mesteparten av tiden gått med på å få orden på utstillingene 

for 2012.  

 

4. Det har kommet inn forslag fra Caroline Hals i utstillingskomiteen angående 

påmeldingsavgifter til årets spesial, forslagene er som følger: 

Valper: kr 200,- 

Voksne: kr 350,- 

Hunder over 10 år gratis  

 De ønsker tilbakemelding så de får åpnet for webpåmelding. 



 - Forslaget vedtas enstemmig som det foreligger. Utstillingskomiteen åpner for 

påmelding så fort de er klare for det. 

 

5.  Årets oppdretter. Har alvsrådet kommet frem til et forslag på nye regler for årets 

oppdretter? Og hvordan går det så med årets oppdretter som er en del av årets hund 

(eksteriør)?   

 - Avlsrådet har ikke fått ferdigstilt noen regelforslag til ny ”Årets Oppdretter”.  Det 

blir derfor besluttet at den nye prisen ikke vil tre i kraft før 2012. Samtidig ble det 

bestemt at ”Årets oppdretter” som en del av eksteriørdelen vil utgå fra og med 2011. 

Det vil altså ikke bli kåret noen oppdretter i 2011. 

 

6.  Det er kommet inn en søknad om disp. for godkjenning av et dvergpinscherkull.  

- Saken ble avgjort per mail 3.2, da Gry ikke var tilstede på møtet. Dispensasjon ble 

innvilget. Gry informerer oppdretter. 

 

7. Oppnevnelse av æresmedlemmer i klubben. Det er kommet inn spørsmål fra et medlem 

om hvem som anbefaler æresmedlemmer, og om klubben har noen oppnevnte 

medlemmer. Ref § 9.  

- Det ble besluttet at leder til neste møte utarbeider noen enkle retningslinjer for 

oppnevning av æresmedlemmer, eventuelle æresmedlemmer vil bli oppnevnt på 

årsmøtet 1.4.2011. 

 

8.  Linn har redigert på teksten angående premiering i forhold til avlskrav i 

retningslinjene. Og sendt til oss for vurdering. Linn mener det ikke blir bra å sette 

tabellen til NKK inn i selve dokumentet, men at det godt kan legges til en link til NKK 

sin side hvor de nye utstillingsreglene og tabellen ligger.  

- Kravet om 2 x Exc ble vedtatt pr. mail. Det vil bli innført i klubbens regler på 

hjemmesiden, samtidig som link til det nye premieringssystemet blir lagt inn i 

umiddelbar nærhet av de endrede kravene. Gry har tatt det med Linn. 

 

9a. Innkalling til Årsmøtet. Er det noen som har fått inn noen saker til årsmøtet?  

 - Sekretær er på saken, det har kommet inn noen forslag. Innkallingen vil bli 

ferdigstilt, og sendt over til Grethe og Ellinor som har påtatt seg jobben med 

utsendelser. 

 

9b. Ordstyrer til årsmøtet må på plass. Kan vi spørre Anders T-H. om det? Han gjorde en 

god jobb for 2 år siden. Grethe er på saken. Om ikke Anders kan, så hadde hun en til 

på lista.  

 

9c. Sekretæren skal skrive og ferdiggjøre årsberetningen.   

-Vivi snakker med Linn og for orden på dette i løpet av neste uke. 

 

 

9d. Hvordan ligger det an med regnskapet? Er det i rute og overlevert til revisor? 

 - Regnskapet er i rute og budsjett for neste år er på plass. Regnskapet vil bli overlevert 

revisor, snarest. 

 

10.  Vi må fastsette medlemskontingenten for neste år. 

 - Medlemskontigenten vil bli på 260,- fra 2012. 

 



11.  Datoer til vårens Ekebergtreff. 

 - Onsdag 30. mars. Kl 18.00 - Onsdag 27. april. Kl 18.00 - Søndag 22. mai. Kl 15.00 - 

- Søndag 12. juni. Kl 15.00. 

 

 

12.  NKK vil fra og med i år kåre årets rasevinner på NKK utstillingen, slik de gjør i 

Danske Kennelklubben. Om vi som raseklubb ønsker å reservere oss mot at det 

offentliggjøres en års-rasevinner på vare raser må vi gi NKK en tilbakemelding innen 

20. februar. 

 - Vi er med! 

 

13.  Årets brukshund. Det er kommet forslag fra et medlem Annja Larsen om å utarbeide 

regler og kåre årets brukshund. Hun i samarbeid med Maria Holst (distriktskontakt i 

Troms) ønsker å påta seg oppgaven med å utarbeide retningslinjer og selve 

utregningen. De ønsker godkjenning fra styret til å utføre dette for 2011.  

 - Styret setter pris på at Annja og Maria har påtatt seg dette. Og godkjenner kåring av 

Årets Brukshund og Årets Lydighetshund. Vi tar gjerne i mot regelforslag til 

godkjenning til neste møte. 

 

14. Marita og Vivi planlegger en kåring av årets Agility og Hopp hund. Marita har 

utarbeidet eventuelle regler, med utgangspunkt i Agipro sine regler for årets hund. 

 - Årets Agilityhund vil bli kåret fra og med 2011, og Marita sitt innsendte forslag til 

regler ble vedtatt uten endring. 

 

15. Årets hund 2011. Marita kan fortsette med jobben, men vil ha inn endring at de som 

vil være med må melde på hundene sine. Hun tar seg av utregningene, men 

eier/oppdretter må selv melde på de hundene de ønsker skal delta i kåringen. Dette for 

å lette den voldsomme jobben det har vært i år med å spore opp eiere og 

medlemskaper på disse. 

 - Det ble vedtatt at eiere selv må melde på hundene til konkurransen. 

 

16. Det har kommet inn forslag til utvidelse av avlsrådet, og da helst flere medlemmer på 

den største rasen dvergpinscher. Tanken er at det skal bli lettere å jobbe mer med bl.a 

helseundersøkelser, og samarbeide med raseklubber i utlandet. 

 - Det er ikke ønsket fra styrets side i denne omgang å innsette ulikt antall medlemmer i 

avlsrådet pr. rase. Det ble derimot besluttet å øke antall medlemmer i avlsrådet fra 1 til 

2 medlemmer pr. rase, en hovedrepresentant og en vara. Dette vil få virkning fra nytt 

styre trer i kraft etter årsmøtet. 

 

17. Det har også kommet inn forslag om egen brukshundgruppe og treninger. 

 - Styret henviser her til distriktene og det nylig utarbeidede skjema for søknad om 

penger til kurs, treninger, utstyr etc.  

 

 

 


