
 

 

 

 

Referat fra styremøte 28.06.2018 

 

 

Tilstedet: Linn, Caroline, Jimmy, Tulla. 

Fraværende: Jan Erik, Anita og Helene. 

Agenda: 

1.18: Kort info fra leder 

2.18: Kort info fra avlsrådet 

3.18: Kort info fra kasserer 

4.18: Eventuelt 

 

1.18: 

RS møtet 3-4.november.2018 -  Jimmy drar for klubben. 

ISIC news letter juli 2018: Vi har mottatt nyhetsbrevet fra møte som ISIV exc. 

Har hatt. Styret synes det er mangelfull og dårlig informasjon når de har et møte. 

Mangler blant annet dator for når de hadde dette møte. Vi kommer til å sende 

inn en sak om dette til ISIC møte i oktober.  

Den nye lovmalen som ble utarbeidet for klubben til årsmøtet ble ikke godkjent, 

så dette kommer opp igjen til neste årsmøtet. Styret gjør klart dette forløpende.  

 

 

2.18:  

Ingen valper ledige pr. dags dato. 2 tisper blir paret/er paret nå i sommer. Det bli 

flere tisper som blir paret senhøstes.  

Finland har krav om gjennomført MH test for å oppnå Finsk Utstillings 

championat. Staffordshire, dogo canario og lapphunder har ikke dette som krav, 

vi stiller spørsmålet over til Finland, hvorfor de har dette som et krav.  

Generelt fungerer ikke ISIC sidene til sitt formål. Mangler rapporter 2017, flere 

rapporter er sendt inn. 



 

 

 

3.18:  

Jan-Erik er fraværende.  

 

4.18:  

Innkommet et sak vedrørende vårt forrige årsmøtet. Sak 2: Evaluering av treffet 

2018.  Denne henvendelsen gjelder ikke facebook innlegg, men andre 

henvendelser vi i styret har fått både på treffet og i etterkant. Det er ikke noe 

personlig ment med dette, men det er tilbakemeldinger på generelt grunnlag. 

Samt en oppfordring om at alle må være med å ta et initiativ også. 

Januar 2019 er det avlsrådskurs i Oslo, vi sender Linn, Helene og Jimmy. 

Linn har vært på kurs/seminar i privat regi om avl/genetikk. Det var en stor 

gjennomgang om avls i små populasjoner (spesielt lundehund prosjektet).  Det 

er ganske stikk i strid med hva de i Nederland gjør. Linn har ordnet så dette blir 

et foredrag på neste års treff.  

Boken «Hófi is born» er oversatt til Norsk, vi har fått tilgang og skal lese 

igjennom.  

 

 

 

 

 

 


