
 

Norsk Newfoundlandshundklubb 
 
 

Referat 
Styremøte nr. 2 – 2022 
Dato; 09.02.2022 Sted; Teams 

 
 

Tilstede; Hanne, Sølvi,  Espen, Anne, Anica, Nina 

 Forfall; Knut Olav 

Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen 
 

Sak nr. 
1/22 

Godkjenning av referat nr 1-22    Frist 

 
 
 
 
 
 

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 15.april 1. juni? 15. juni 

3 20. august Web-utgave? 20. september 

4 01.november 20.november 
? 

15. desember 

 
 
 

Økonomi 
Saldo pr 12.01.2022 Brukskonto: 86.145,18 

Sparekonto: 41.326.42 
Saldo pr 09.02.2022 Brukskonto: 159.618,97 

Sparekonto: 41.326.42 
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Sak nr. Vp skjelett 
34/20  Gjennomgang av videre fremdrift og utsending av regelverk på høring må utføres av 

styret. Kaller inn til et Teams møte for gjennomgang. 
Teams møte avholdt og forespørsel til NKK vedrørende alder på fører. Monika 
renskriver og sender over regelverket til styret. Sendes av styret på høring. 
Spørsmål fra Bruksrådet vedr. Alder for deltagelse i vannprøver. 
Styret er enstemmig i at nederste aldersgrense for deltagelse på vannprøver er 12 år. 
Mail sendt til NKK med spørsmål vedrørende alder. Ikke svar. Hanne purrer.  
1 innspill mottatt. Styret har gått igjennom og vurdert alle punkter i innspillet. 
Styret oversender til Bruksrådet. 
Korrigert utkast oversendt styret. Sendes NKK for godkjennelse. 
Tilbakemelding fra NKK: Endringen er sendt inn for sent til å godkjennes for oppstart 2022. 
Hanne kontakter NKK. 
Fellesbestemmelsene er under redigering, og vi må vente til dette er på plass. Håper på 
oppstart til 1.1.2023 

 
 
Sak.nr.         Sunnhetsutvalget 
38/20 Karin Stave ønsker å trekke seg fra vervet I sunnhetsutvalget. Styret oppnevner 

ny person.  
 Legge ut «stillingsannonse» på FB siden for medlemmer. Anica ordner. 

 
 
 

Sak nr. Trykking av medlemsbladet. 
42/20 Espen fortsetter arbeidet med å finne og få pristilbud fra forskjellige trykkerier. 
 
 
 
 
Sak.nr. Innkjøp av produkter til Newf2go. 
12/21  Alle sjekker ut ønsker på produkter, finner løsninger og deler med evt. Linker til alle 

i styret. 
Jobber med å sjekke ut forskjellige leverandører av produkter. 

 
 
 
Sak.nr. Retningslinjer for avholdelse av BIS-finaler. 
27/21 Retningslinjer må\ oppdateres slik at man får med føringer for avholdelse av BIS- 

finaler. Avdelinger kan ikke avholde BIS med kostnader i forbindelse med 
dobbeltutstilling uten å avtale dette med den som avholder utstillingen den andre 
dagen. I forbindelse med dobbeltutstilling hvor hovedklubben arrangerer ene 
dagen, skal dette godkjennes av styret. 
Dette ble tatt opp på avd. leder/kontaktledd-møtet. Anica arbeider med å få på 
plass retningslinjene. 
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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, dommere 

begge dager: Sharon Ashdown Bedford    og Doug Bedford, 
England 

• 5.6.22 Hovedklubb Morokulien, – 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 Løvenkjæ – ansvar Anica 
• 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/Folle, 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 ikke funnet ennå, Anica jobber 

med saken) – ansvar Sølvi og Nina 
• 28.8.22 Elverum, Hovedklubben, utstilling dommer Marion Pfordt, Tyskland 
 
• 

 
10.9.22 

RL (dommer ikke funnet ennå, Anica jobber med saken) 
Haglebu, Avd. BTV dommer Kerstin Einarson, Sverige 

• 11.9.22 Haglebu, Hovedklubben dommer Lis-Beth Liljeqvist – ansvar Espen 
 

Nytt for 2022: man, trenger ikke lenger søke om godkjennelse lang tid i forveien for 
utstillinger og prøver. Utstilling legges inn 3 mnd i forveien, prøver 3 uker i forveien. 
Skal andre raser delta, sender man forespørselen til raseklubben. 

 
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 
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Sak.nr. Sak vedr. Dekning av utgifter for skrivere. 
33/21 Styret lager av avtale for skriver og ringsekretær som vi benytter for 

fremtiden der det klart fremgår av avtalen hva som dekkes for oppdraget. 
Forslag til avtale vedlagt. Godkjent 

 
 

Sak.nr. Kontaktledd i Nordmøre og Romsdal. 
34/21 Tove Strand er nytt kontaktledd I Nordmøre og Romsdal 

 
 
 

Sak.nr. Årsmøte 2022 
41/21 Dato for årsmøte 2022 blir 26. mars 2022. Sted Lilleborg Barnehage, Rælingen. 

Frist for innsendelse av saker til årsmøte er 31.1.22 
Frist for forslag til kandidater til valget er 31.1.22 
Innkalling må ut senest 26. februar 2022. 

  Valgkomitéen har fått beskjed om hvem som er på valg. 
 

Sak nr. Saker til årsmøtet 
5/22  Alle saker er gjennomgått og vurdert av styret. Sakene er listet opp i  
                     Innkallingen som er sendt ut til alle medlemmer. 
 
 
Eventuelt: Espen tar med et stort telt for bruk på Morokulien. 
                  Espen har bestilt BIS-rosetter til Morokulien, men vi fortsetter å sjekke rundt hos 

         forskjellige leverandører til en senere anledning. 
                  BIS-dommer Morokulien – Sølvi sjekker 
        Anica lager en oversikt over hva som skal lastes opp på Teams til 
                 Avd./kont-ledd.   

 
Neste møte 16.03.22 kl 19.00 (Teams) – kort møte i forbindelse med årsmøtet. 

 
 

Referent: Anica Johannessen 
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