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Godkjenning referat des.  

22/18 
 

Rasespesial 2019 
 
-Gjennomgang av søknader for forpremier 
-Gjennomgang av sponsorer premier 
-Gjennomgang av rosett-bestilling 
-Skriver. Vi søker etter skriver som er 
komfortabel med å skrive på pad/tastatur. 
 

 

01/19 
 

Reklame FB-side 
 
Det har vært standard at å reklamere for 
oppdrett på klubbens FB-side har vært 
forbeholdt klubbens godkjente oppdrettere. Vi 
ser at dette har sklidd litt ut, og at noen 
oppdrettere som ikke er godkjent har forsøkt å 
dele reklame på klubbens side. 
Disse innleggene vil bli slettet/ikke publisert. 
Det har også begynt å komme en del innlegg fra 
oppdrettere som ikke er godkjente, som deler 
resultater på hunder de har oppdrettet. 
Dette regnes som reklame for eget oppdrett, og 
slike innlegg vil i fremtiden ikke bli godkjente. 
Som oppdretter får man kun dele slikt fra 
hunder man selv har, ikke fra  
 

 

39/18 
 

Årsmøte 2019 
 
-Lokale er leid. 
-Regnskap 
-Innkalling må skrives  
-Årsmelding må skrives 
 

 
 
-Nanna 
-Ingvild 
-Nanna/Maria 
-Nanna/Maria 

   



02/19 
 

Medlemsfordeler  
 
Styret ønsker å få jobbet frem medlemsfordeler 
til klubbens medlemmer. 
Vi ønsker å få til rabatterte priser for f.eks: 
kurs, «hundebokser» ol 
Vi idemyldrer litt, og ser hva vi klarer å få til. 
 

 
 
-Styret 

03/19 
 

Rasespesial 2020 
 
Rasespesialen 2020 skal arrangeres i Tromsø. 
Det er diverse som må ordnes allerede nå. 
-Søke NKK om utstilling 
-Leie ring/område 
-Dommer 
-Ringsekretær 

 
 
 
 
-Nanna 
-Nanna 
-Nanna 
-Nanna 
 

04-19 Medlemsmøte 
 
Styret ønsker å samle våre medlemmer til et 
medlemsmøte. Så vidt vi har klart å se, har det 
ikke vært arrangert medlemsmøte tidligere, det 
må i så fall være mange år siden noe slikt har 
blitt gjennomført. 
 Det er veldig synd, da det er en fin arena å få 
dialog med medlemmene våre på. 
Vi vil forsøke å jobbe mot å få til ett 
medlemsmøte i fbm årets rasespesial. 
 

 

05-19 Prisutdelinger 
 
Tradisjonen tro skal det kåres vinnere i «Årets 
hund»-konkurransene.  
Annonsering på årskonkurransene er lagt ut på 
hjemmesiden, og klubbens FB-side. 
Vi ser på andre former for premieringer også, 
da vi etter hvert begynner å få frem flere som 
er aktive med hundene sine i jobber som ikke 
kan måles i poeng. Også disse representerer 
rasen på en flott måte, og burde hedres. 
 

 

 

Neste møte: 05.02-19   kl 20:00 


