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DELTAKERE 
Thomas Tollefsen, Fredrik Weberg-Larsen, Henriette Hanssen, Stian Hjemmen 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE  
Referatet fra forrige styremøte er gjennomgått og godkjent tidligere. Ingen øvrige 
kommentarer til referatet. 

  

        
 INNKOMMEN POST 

  

 
 

04/23  Årets hunder i NGK  

DISKUSJON 
Styret har mottatt forslag fra AR på endringer i regelverket for kåring av årets hunder. 
 

KONKLUSJON 
Reglene ble gått gjennom og styret stiller seg bak forslaget. De nye reglene trer i kraft 
fra 01.01.23. 

 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Avlsrådet legger ut nytt reglement og informerer på 
hjemmesiden og i FH 

Avlsrådet  

 
 
 

05/23  Fjerning av liste over godkjente avlshunder  

DISKUSJON 

På klubbens hjemmeside er det en egen liste over nye godkjente avlshunder. Når en hund 
har oppnådd kravene for å bli godkjent avlshund har disse blitt presentert på denne listen 
etter at eier har sendt inn til avlsrådet.  
 
De samme hundene er også lagt inn i Datahound under avls- tisper og hannhunder. 
Denne databasen vil alltid være oppdatert gjennom overføringer fra NKK, mens en manuelt 
oppdatert liste vil få mangler om ikke listen ajourholdes hele tiden. 
 

KONKLUSJON 

Det vedtas at listen fjernes fra hjemmesiden. I stede vil hver nye godkjente elite-/ og 
avlshund bli presentert som egen nyhetsartikkel på forsiden på hjemmesiden vår, samt på 
klubbens offisielle Facebook side. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Marit sørger for å endre på hjemmesiden. Avlsrådet skal fortsatt 
ha ansvaret for å presentere de nye avlshundene på 
hjemmesiden og på FB. 

Marit og avlsrådet  

 
 
 
 



02/23  Generalforsamling 7. mars  

DISKUSJON 
Det ble en kort gjennomgang av fremdriften på GF-mappa. 

 

KONKLUSJON Det gjenstår fortsatt mye jobb med GF-mappa, og dette følges opp fortløpende  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Der det er nødvendig så purres det på materiell. Ellers er 
oppgavene fordelt mellom styret, AR og sekretær 

Alle  

 
 

06/23  Oppdretterpris  

DISKUSJON 

Det er ikke informert spesifikt frist for innsending av resultater for vurdering av 
oppdretterpris annet enn det som er beskrevet i statuttene på hjemmesiden. Avlsrådet 
foreslår å utsette denne fristen til 10. februar 
 

KONKLUSJON Frist for innsending av resultater utsettes til 10. Februar.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Sekretær informerer på hjemmeside og Facebook. Marit 15.01.2023 

 
 

07/23  Støtte til DK-samling  

DISKUSJON 

Distrikt Oslo & Akershus og distrikt Asker, Bærum, Buskerud og Vestfold har søkt om støtte 
til felles vintersamling.   
 

KONKLUSJON Arrangementet støttes med eventuelt underskudd inntil kr. 5.500.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Fredrik informerer tilbake Fredrik 15.01.2023 

 
 
 


