
Styremøte	 

Referat	nr								år	2021	
Dato	08.11.21	

Tilstede:	Nanna	Halland,	Anne	Skei,	Kine	Guttormsen,	
Ingvild	Sivertsen	og	Arna	Baugerød	

Referent:	Arna	Baugerød	

Saksliste:	
	

Saksnr.

1 Gjennomgang referat av 11.10.21 
Godkjent

2 EMBARK	

EMBARK	tester	også	for	MDR-1	og	DM,	men	vi	gjør	
oppmerksomme	på	at	dette	er	testresultater	som	ikke	vil	bli	
godkjent	av	NKK,	og	dermed	heller	ikke	hos	HGK.	Kun	testresultat	
fra	Laboklin	kan	godkjennes	som	dokumentasjon	på	MDR-1	Og	DM	
status.	Bakgrunnen	for	dette	er	at	Laboklin	er	kvalitetssikret	av	
NKK	og	hundene	er	ID-sjekket	og	prøvene	er	sertiOisert	av	
veterinær.	Hos	EMBARK	har	man	ikke	denne	sikkerheten,	og	at	
man	kan	i	teorien	sende	inn	prøver	fra	en	annen	hund	enn	man	
oppgir.	

Hvis	det	er	ønskelig	fra	medlemmer	så	har	
Nanna	hatt	dialog	med	EMBARK	og	de	kan	tilby	samarbeid	med	
rasehundklubber	ang	prisreduksjon.	
Styret	foreslår	at	det	er	mulig	å	bestille	dette	til	medlemmene	ca	3	
ganger	i	året,	hvis	ønskelig	for	medlemmer



3 Innmønstring av Hvit Schæfer i Sverige (import fra USA) Deretter re-
gistrert som HG i SKK 
Nanna har vært i kontakt med SKK og de vil ta dette opp på møte i 
løpet av november. 
Det vil bli tatt kontakt med Svensk Rasehundklubb m/flere for å sette 
spm hvordan de stiller seg til dette 

4 KURS 2021/2022 
HGK arrangerer utstillingskurs 28-30 januar. 
 HGK leier inn Steinar Østensen som instruktør 

Jodahallen vil bli innleid til dette.  

Arna stiller opp som «potet» og klubben stiller opp med enkel serve-
ring. 
Steinar Østensen vil også prøve å få til MH test på Sørlandet 
Steinar Østensen annonserer på hjemmesiden. 

Spør Roy og Lisbeth Drotz om de kan ha noen kurs.

5	 Nanna ber om ett møte med K9 kundesenter ang. Treningsleir i for-
skjellige hundesporter

6 Helseundersøkelse 
Avlsrådet fremmet forslag om helseundersøkelse på årsmøte 2020. Det 
ble enstemmig vedtatt at dette skulle skje innen 2023 
 Dette er veldig viktig for avl og helse. 
Det vil bli tatt kontakt med Frode Lingås ang dette. Vi håper å få dette 
til i løpet av 2022 
Vi vil ta dette opp på styremøte i januar 2022. 
 Dette er budsjettert til 2021, men overføres til 2022

7 Fylkeskontakter 
Det blir opprettet en ny gruppe. Og vi spør: hvem er intresert i dette. 
Vi «roter» litt i dette ang fylkeskontakter…. Vi savner litt engasjement 
fra nåværende fylkeskontakter, og vurderer nye.

Når det gjelder referat så bør det foreligge på HG styret sin side ca 1 
uke etter avholdt møte. 
Ansvaret for innkalling til møter er Arna´s ansvar

Neste styremøte er 6 desember 2021 kl 20.00



																									

																												

																											


