
 

Norsk Newfoundlandshundklubb 
 
 

Referat 
Styremøte nr. 4 – 2022 
Dato; 20.04.2022 Sted; Teams 

 
 

Tilstede; Sølvi Schjelderup, Hanne Aamodt, Nina Sagen, Anica Johannessen, Knut Isaksen, 
       Ingunn Holen Solberg  
Forfall:    Espen Aasland 
 

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, 2 
og 3-22 
Godkjent 

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 22.april 30.mai 15. juni 

3 01. august 01.september 1.oktober 

4 20.oktober 25.november 15. desember 

 
 
 

Økonomi 
Saldo pr 16.03.2022 Brukskonto: 128.373,97 

Sparekonto: 41.326.42 
Saldo pr 20.04.2022 Brukskonto: 124.576,96 

Sparekonto: 41.326.42 
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Sak nr. Trykking av medlemsbladet. 
42/20 Espen fortsetter arbeidet med å finne og få pristilbud fra forskjellige trykkerier. 

Nytt trykkeri funnet.  
 
 
 

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.  
Retningslinjer godkjent av styret. Sendes ut til avdelingene. 

 
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 
 
• 

 
5.6.22 

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

 
• 

 
11.6.22 

ansvar Anne og Sølvi 
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 – 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 
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Utstillinger: 
Morokulien – Her ligger vi bra an pr dags dato, Hanne står for kiosken. Vi leier grill av 
campingplassen og vil servere hamburgere og pølser, samt brus evt. Vafler og kaffe. Det blir 
en felles sammenkomst på lørdag.  
Anica har bestilt stor hytta, men ikke fått bekreftelse på dette.  
Utstillingsleder blir Unn Pedersen. Plass sjef blir Anica J. Stands m.m er på plass. Vi har fått 
en del sponsorer. 
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. Anica purrer for 
å få svar på hva som er gjort og hva hovedklubben evt. må ordne. 
Elverum – Nina sjekker opp, om vi får være på de samme stedene som sist. Anica sjekker 
med ungdomsgruppa om de kan stå for RL. Dato endret: utstilling og RL lørdag, vp søndag. 
Dette etter ønske fra årsmøtet. 
Haglebu – Det er ikke noen plass vi kan bruke til utstilling på Haglebu, så dette stedet utgår. 
Vi må finne et annet sted, sjekke opp evt. Drammen camping. Anica sjekker opp. 

 
 
 
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. Sjekke opp, vår evt. høsten 2023 

 
 
Sak.nr. Konstituering av styret 
6/22 Styret konstituerte seg etter årsmøtet og styrets posisjoner er nå som følger: 

Leder: Anica Johannessen 
Nestleder: Espen Aasland 
Kasserer: Anica Johannessen 
Sekretær: Knut Isaksen 
Styremedlem: Sølvi Schjelderup 
Styremedlem: Hanne Aamodt 
Varamedlem: Nina Sagen 
Varamedlem: Ingunn Holen Solberg 

 
Sak.nr. Regnskapsfører 
7/22 I forbindelse med årsmøtet kom det tilbud fra Mai Risløkken om at hun kunne være 

regnskapsfører for klubben, uten å få betaling.  
Retningslinje og avtale er utarbeidet og godkjent av styret. Anica tar kontakt med Mai. 

 
Sak.nr. Div. innkjøp 
8/22 - store teltet fra Rogaland? Ta kontakt med Espen ang kjøp. 

- Vi må ha egen Pad og tastatur, dette blir kjøpt inn. 
 
Sak.nr. Hengeren 
9/22 Hengeren er I generell dårlig forfatning og krever omfattende reperasjoner. Styret er redd det    
                        det vil koste mye å reparere den gamle hengeren. Vi sjekker kjøp av ny, evt. 

pent brukt 
 
Sak.nr. Oslo Dog Show 
10/22 Foregår samtidig som utstillinger I Sandefjord, og vi tror det vil bli vanskelig å få med     
                       nok folk til å betjene rasestand. Vi velger derfor å ikke bli med på dette. 
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Sak.nr. Retningslinjer i forbindelse med forslag på kandidater til valg 
11/22 Det er viktig at kandidaten som er foreslått til valg er forespurt og har bekreftet at han/hun 

stiller til valg til foreslåtte posisjon. Dette står allerede i våre retningslinjer til valgkomitéen, og 
det er derfor viktig at dette presiseres overfor valgkomitéen før neste valg. Endret et ord i 

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

Kurs over en helg (2 dager). Pristilbud kr. 1400, - pr deltager.  
Knut sender forslaget over til Bruksrådet for vurdering. 

 
Sak.nr. Utstillinger 2023 
13/22 Planlegge ang. utstillinger og arrangementer i 2023. Utsetter vi til annet styremøte.  

 
Sak.nr. Budsjett 2022 
14/22 Styret godkjenner budsjette, og dette sendes ut til medlemmene til informasjon. 
 
Sak.nr. Søknad fra avd. BTV om tilskudd / dekning av underskudd I  
15/22  forbindelse med vannprøver 2022, 
 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. 

 
 
Eventuelt:   
 

  Møtet avsluttet kl. 20.35 
 
 

Neste møte 11.05.22 klokken 19:30 (planlegging Morokulien) 
 

Referent: Knut Isaksen 
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