
REFERAT STYREMØTE 24 AUGUST 2017 

 

Tilstede på Skype: Geir Steinar Henriksen, Grete Pettersen, Caroline Knudsen og Anita Mosbye. Tulla 

Schmedling og Live Waldersløv Norderval skulle også delta, men pga tekniske problemer fikk vi de 

ikke med. 

 

SAK 1 EVALUERING AV UTSTILLINGEN PÅ FRYA TREFFET 

Utstillingen gikk i pluss, mye takket være en hyggelig dommer som ikke tok all betaling han skulle 

siden han var forsinket. Vi syns stemningen var god  på utstillingen og gleder oss til neste års utstilling 

, forhåpentlig med flere påmeldte, og treff neste år. Vi takker treffkomiteen for godt gjennomført 

treff. 

 

SAK 2 NESTE ÅRS TREFF 

Vi har fått mail fra treffkomiteen angående loddsalg, medlemsmøte  og Mh-test på neste treff. 

Det er greit for styret at loddsalget administreres av treffkomiteen. 

Angående mh-test er styret villig til å ta ansvaret for den økonomiske biten samt legge inn søknad om 

dette med forbehold om at treff-komiteen påtar seg alt det praktiske ved anskaffelse av alt prøve-

personell, samt stå for innkvartering og mat for disse om det skulle være behov. Samt stå for alt 

praktisk for gjennomføring av mh-testing, dette går normalt over 2 fulle dager (7-8 deltagere pr dag). 

Det må til enhver tid holdes en åpen dialog og oppdatering mellom styret og treff-komiteen. Alt av 

personell ol må være avklart før en søknad legges inn til NKK. 

Styret vil poengtere at NKK ikke vil tillate oss å «låse» mh-testen eller gi fortrinnsrett for vår rase, det 

vil være åpen elektronisk påmelding i NKK sitt system og «førstemann-til-mølla»-prinsippet. 

Angående medlemsmøte, så er dette noe som tidligere år har vært ønsket av klubbens medlemmer 

på lik linje som styret. Det er fint om treff-komiteen finner tid til et slikt møte. 

Utstillingen er søkt til søndag 20 mai 2018. 

 

SAK 3 MEDLEMSKART 

Jimmy Braastad har laget google-kart med oversikt over hvor det fins medlemmer. Styret ønsker 

kartet med merking av styremedlemmer og de som er kontaktpersoner med navn, slik at øvrige 

medlemmer ser hvem de kan ta kontakt med.  Vi ber Odd-Asbjørn fjerne det som står om 

regionskontakter og legger inn kartet så fort det er i orden.  

 

SAK 4 EVENTUELLT 

*Vi oppfordrer  til å lage treff rundt omkring i landet som fremmer rasen vår og for å rekruttere nye 

medlemmer. 



*ISIC-møtet i USA 27-29 oktober. Caroline tar ansvaret for å snakke med avlsrådet og prøver å få til at 

klubben blir representert der borte. 


