
  

Protokoll fra styremøte nr: 1 - 2021     

Dato  02.03.2021 Møtested: Google Meet 

Innkalte: 

 

Til stede: 

Forfall: 

Alle, inklusive vara 

 

Arild Kristensen, Arild Schjølberg, Line Kristiansen, Andreas Bachmann, Vivian 
Bruun, Anne Marie Madssveen, Veronica Seppola, Rigmor Sjøvoll, Anne Kirsti 
Stensø 

 
Sak nr Innhold Ansvarlig 

 Godkjenning av innkalling og saksliste  

27/20 Refusjon helseundersøkelser, prøveordning 2021 
- Pr undersøkelse: kr 500,- 
- Dvergschnauzere – førstegangs øyelysning 

Øvrige rasevarianter schnauzer og bouvier – AD/HD-røntgen. 
- Grunnlagsdokument utarbeides, slik at vi ser kostnad 

- Igangsettes så snart det er klart, og evalueres ved årsslutt 

 

 
 
 
Arild og 
Arild 

31/20 Statutter klubbvinnerkort 
- Se siste referat/protokoll 
- To innspill mottatt, begge stiller seg bak forslaget om at det legges til 

BIR/BIM 
- Vedtak: Klubbvinnerkort deles fra 01.01.2021 til BIR og BIM 

 

 

34/20 Jubileum 
 
Vedtak: Jubileumsutstillingen flyttes fra pinsen til etter sommeren, ny dato 
kommer 
 

- Lokasjon jubileumsutstilling 
- Rosetter  

o Design og kategorier utarbeides senere. Arild K og Anne 
Marie ser på kostnader/budsjett 

o Klubben benytter seg av norske tilbydere 
- Dommere jubileumsutstilling? Vanskelig å få dommere i pinsehelgen, 

og det har vært et voldsomt trykk på norske dommere det siste året. 
Tilgang på dommere er også et argument for å flytte utstillingen til 
etter sommeren. 

 

 

41/20 Teknisk 
- Lukket område for arkivering på hjemmesiden 
- Personer som får eget passord og kan legge inn dokumenter: 

Sekretær, kasserer og webmaster 

 



 

1/21 Årskonkurranser 2020 
- Ferdig utregnet 
- Kunngjøres, og samtidig etterspørres bilder til vinnergalleriet 
- Diplomer: Fylles inn av sekretær 
- Plaketter: Arild K sjekker leverandør med Mette  

 

 

2/22 Sak fra Oskar Ødegård 
- Ber klubben sette forbud mot privat fyrverkeri på dagsordenen 
- Klubben henstiller videre til NKK, mulig også via RFA. I tillegg kan 

klubben bli flinkere til å drive opplysningsarbeid i våre kanaler.  
 

 

3/21 Fordeling av to ekstra storcert i 2021 
 

- Vedtak: Disse legges begge til Jubileumsutstillingen 
 

 

4/21 ASU 
- Status RAS, sekretær orienterte 
- Utsatt av NKK 
- ASU har henvendt seg til oppdrettere, jobber videre med 

spørrsundersøkelse 
 

 

5/21 Årsmøte 2021 
a) Digitalt 11.04.2021, kl 16.00 

På grunn av situasjonen i forbindelse med pandemien blir også årets 
årsmøte digitalt. Dette på grunn av større forutsigbarhet og 
økonomiske følgevirkninger. 

b) Styrets årsberetning 
c) Regnskap og budsjett 

Se egen mail, regnskapet for 2020 er avsluttet og viser et overskudd 
på nesten kr 150 000,- 

d) Gruppenes årsrapporter og andre dokumenter 
Mottatt pr 25/2: avd Nordland, Midt-Norge, ASU (inkl raserapporter) 

e) Styreforslag flyttet fra årsmøtet 2020:  
Avvikling av fysiske vandrepremier 

f) På valg 2021: Nestleder, sekretær, styremedlem 1 og 2 (alle 2 år), 
varamedlem x 2 (1 år), revisor (2 år), vararevisor (1 år), leder og 
medlem valgkomite (2 år), og vara valgkomite (1 år) 

 

 

Eventuelt - Oppfølging av tidligere innspill 

- Orientering fra AS angående dialog mellom NKK og RFA 

- Digital signering: Hvordan fremstår et digitalt signert dokument? 

Sjekker med avd Nordland 

- Reiseregninger mangler signeringer, litt orientering, og finne gode 

rutiner i fremtiden 

 

 

 

 


