
Norsk Newfoundlandshundklubb 
 
 

Referat 
Styremøte nr. 6 – 2022 
Dato; 15.06.2022 Sted; Teams 

 
 

Tilstede; Anica, Hanne, Nina, Knut og Ingunn. 
 

Forfall; Sølvi og Espen 
 

Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen 
Godkjenning av referat nr 5-22 - Frist 

Sak nr.  
1/22     Godkjent  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sak nr. 
2/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak nr. 
3/22 

Medlemsbladet. 
Frister for 2022 

 

Blad 
nr 

Manusfrist Til trykkeri Til medlemmene 

1 20.januar Web-utgave? 1. mars 

2 22.april 1. juni? 15. juni 

3 20. august 20.september 1.oktober 

4 01.november 20.november 15. desember 

 
 
 

Økonomi 
Saldo pr 11.05.2022 Brukskonto: 120.135,96 

Sparekonto: 41.326.42 
Saldo pr 14.06.2022 Brukskonto: 105.343,92 

Sparekonto: 41.326.42 
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Sak nr. 
42/20 

 Trykking av medlemsbladet. 
Espen fortsetter arbeidet med å finne og få pristilbud fra forskjellige trykkerier. 
Nytt trykkeri funnet. Rolf Ottesen -grafisk trykk. Enebakkveien 443 1290 Oslo.. 

 
Sak.nr. 

  
Terminliste 2022 

28/21  (godkjent av NKK) 

 • 15.1.22 Skien, Avd. BTV, dommer: Lena Persson, Sverige - AVLYST 
 • 16.1.22 Skien, Hovedklubb, dommer: Einar Paulsen, Danmark – ansvar 
  Hanne - AVLYST 

• 29.5.22 Ler, Avd. Trøndelag 
• (4.6.22) Morokulien, Svenska Newfoundlandshundklubben, dommer Doug 

  Bedford, England 
• 5.6.22 Hovedklubb Morokulien, – dommer Sharon Ashdown Bedford, England 

  ansvar Anne og Sølvi 
• 11.6.22 Sylling, Avd. BTV, VP, dommer Troels Agerbo, Danmark 
• 12.6.22 Sylling, Avd. BTV, VP dommer Troels Agerbo, Danmark 
• 25.6.22 Valebø, Hovedklubben dommer Sven Løvenkjær, Danmark 

  Knut m/flere fra styret er ansvarlig fra hovedklubbens side, da Anica 
  ikke har mulighet. Anica ordner papirer etc. 
  Utstillingens leder lørdag: Mette Marit. 

• 26.6.22 Valebø, Avd. BTV, dommer: Loredana Salina, Sveits 
• 9.7.22 Bruksrådet, Molde 
• 10.7.22 Bruksrådet, Molde 
• 16.7.22 Skiptvedt, Avd. Østfold/Follo, utstilling, LP 
• 17.7.22 Skiptvedt, Avd. Oslo/Akershus og Innlandet, utstilling 
• 13.8.22 Avd. OAI, Østlandsområdet 
• 14.8.22 Avd. OAI, Østlandsområdet 
• 27.8.22 Elverum, Hovedklubben VP dommer Jan Counotte, Belgia 

  - ansvar Anica 
• 28.8.22 Elverum, Hovedklubben, utstilling dommer Jan Counotte, Belgia - 

  ansvar Nina og Sølvi . 
   Rallylydighet, dommer Åse Hansen – ansvar Ingunn 

• 10.9.22 Hokksund, Avd. BTV dommer Kerstin Einarson, Sverige 
• 11.9.22 Hokksund, Hovedklubben dommer Lis-Beth Liljeqvist – ansvar Espen 
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Utstillinger: 
Morokulien – Evaluering: Gamle tradisjoner bør tas opp med rosetter e.l til vognklasse og 
parklasse. Gjøre litt mer stas for å få med familier. Vi jobber med å nedsette en komité som 
jobber med Morokulien I 2 år fremover. Anica har kontakt med Svenskene, ingenting er 
avklart med tanke på neste gang. 
Valebø – May-Liss og Lars har kontroll. Har vært i kontakt med May-Liss og alt skal være på 
plass. Usikker i forhold til premier, så greit å få inn gavepremier/sponsorer her.  
Elverum – Nina har ordnet plassen. Vi får være på de samme stedene som sist. 
Sjekker Brandsbrusletta for 2023. Ingunn og Nina ser på området. Dato blir 
26/27.08-2023. Vi trenger en hovedsponsor som kan sponse forpremier, samt andre 
sponsorer. 
Hokksund- Haglebu utgår da det ikke er plass. Flyttet til skriverparken I Hokksund 
(rett ved siden av Hokksund Camping) Vi trenger en hovedsponsor som kan sponse 
forpremier, samt andre sponsorer. 

 
 
 

Sak.nr. Utstilling for hele gruppe 2? 
4/22 Skal vi arranger en utstilling på vårparten for hele gr. 2? Leie hall I Vikersund 

eller Drammen? Priser Hundeparken, Vikersund skiflygningshall, Mjøndalshallen. 
Priser? Dato? Anica sjekker Buskerud. Mail er sendt I dag 14.6 

 
 
Sak.nr. Div. innkjøp 
8/22 - store teltet fra Rogaland? *Avventer til etter Morokujlien med å vurdere om vi skal kjøpe 

dette. Vi ønsker ikke å kjøpe teltet. Vi ser på andre muligheter 
- Vi må ha egen Pad og tastatur, kjøpes inn (kjøpt inn) Ansvarlig: Anica 

 
Sak.nr. Hengeren 
9/22  Styret er redd det vil koste mye og reparere den gamle hengeren. Vi sjekker kjøp av ny, evt. 

Pent brukt. Espen sjekker om det fortsatt er noe å reparere. Vi må få ryddet I hengeren, ta ut 
det som ikke brukes. 

 
 
Sak.nr. Oslo Dog Show 
10/22 Dette blir vi med på. Anica melder på. Påmelding er sendt og bekreftelse mottatt. Dette må vi 

begynne å planlegge snarest, samt få med flere folk.Legge ut forespørsel om noen har 
mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring. 

 
 

Sak.nr. Kurs 
12/22 Forslag om å avholde sporkurs i løpet av høsten.  

Forslaget sendes til bruksrådet. Ansvarlig: Knut 
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Sak.nr. Utstillinger 2023 
13/22 Planlegge ang. utstillinger og arrangementer i 2023.Utsatt til etter Morokulien. 

Hvilke utstillinger og arrangement skal vi ha I 2023? Ber avd. og bruksråd om å gi 
tilbakemeldinger til styret. 

 
 
Sak.nr. 
15/22 Sender eget svar på søknaden til BTV ang å dekke evt. Underskudd. 

Knut sender svar på søknaden til BTV ang å dekke evt. underskudd. 
Ref. retningslinjer. Der det står at så lenge det er penger i avdelingen 
dekker ikke hoved klubben planlagt underskudd. Ref. 4.1 punkt 9. 

 
 
Sak.nr.    Ønske om kontaktledd I Hedmark. 
16/22 Det er kommet ønske om eget kontaktledd I Hedmark. Hedmark ligger pr. 

I dag under avd. Oslo/Akershus og Innlandet. Hedmark er ikke lenger, det 
heter innlandet. Ingunn sitter i styret i Oslo/Akershus og Innlandet og er 
frå området. Ønskes det arrangert aktiviteter etc, ta kontakt med 
avdelingen for hjelp og planlegging. 

 
Sak.nr. Endring Bruksrådet 
17/22 Mail fra bruksrådet: I forhold til det som vart sakt på årsmøte i mars, 

ønsker Bruksrådet å få endret til at samtlige medlemmer er fullverdige 
minus Ståle, som dessverre ikke har tid per i dag til å delta og som 
derfor trekker seg. Bruksrådet vil da bestå av leder Margrethe, Monika, 
Stine, Silje, Tone og Anita. Anica sender svar og vil samtidig minne 
bruksrådet om at leder og kasserer ikkje bør være samme person, evt.  
Må alle utbetalinger godkjennes ev en 3.person i styret. 

 
Sak.nr.    Årets Triatlon/Biatlon nuffe 
18/22 Det er kommet inn et godt gjennomarbeidet forlag frå Marita Ovesen. 

Styret går igjennom forslaget og behandler dette på neste styremøte. 
 
Sak.nr. Morokulien 2024 
19/22 Vi setter ned en Morokulien-komité så raskt  som mulig. Den skal 

bestå av både nordmenn og svensker. Anica legger ut forespørsel 
på fb og hjemmesiden. 



 

Eventuelt:  .Nytt medlem til Sunnhetsutvalget: Hanne Aamodt. 
Det er kommet inn forslag om å endre navnet fra Sunnhetsutvalget til Avlsrådet, dette er 
godkjent av styret 

 
Grunnet endring I hundeloven, har NKK besluttet at revidering av RAS utsettes inntil videre, 
da malen for RAS må inneholde retningslinjer vedtatt I hundeloven..  

 
Høring – revidering av regler for smeller.  

 Neste møte 10.08.2022 klokken 19:30 

 
 
 

Referent: Knut Isaksen 
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