
  

Referat styremøte.  

Møte 7 – 2022.  
  

Dato:  15. oktober 2022.  Sted: Torggaten 12, 0181 Oslo  

Klokken:  11.30 – 16.00.                       (Lunsj 14.00 – 15.00)               Medlemsmøte 16.00 – 17.00  

Deltakere:  

  
Kai Christoffersen, Ann-Helén Strandheim, Hege Seim, Kari Aamodt, Mona J Paulsen, Gry 

Anita Pedersen og Elisabeth Juverud  

Forfall:  Ingen  

Ikke møtt    

  

 Dagsorden  

Sak                                                   Innhold:  

A  Godkjenning av innkalling, referat og dagsorden.  

  

  

Vedtak: Innkalling, referat fra forrige styremøte og dagsorden godkjent  

28 - 2022  Økonomi med halvårsresultat.  

  

  

Vedtak: Første halvår er det stort sett medlemskontingent som kommer inn  

Resultat pr 30.9.2022 – kr 298 861,33  

Resultat utstillinger 2022 -   kr -15924,46  

29 - 2022  

  

  

Medlemsblad og hjemmeside.  

  

  

Vedtak: Medlemsblad sendes ut i desember. Oppfordre oppdrettere etc til å sende inn 

julehilsen. Aktiviteter med mopsen som det kan sendes inn bilder av. Ann-Helen 

legger inn på medlemssiden.  
  

Hjemmesiden: Burde egentlig bygd opp ny side.  

Individbeskrivelsen må bort fra hjemmesiden.  

Oppdretterlisten må ryddes opp i.  

Mona få tilgang til hjemmesiden så hun kan jobbe litt med den.  



30 - 2022  Profilering.  

  

  

Vedtak: Noen jakker utenom er bestilt. Betaling går direkte til Print2You. Termokopper: 

250,- pr kopp inkl porto.  
  

 

31 - 2022  

  

  

  

Evaluering av utstilling 2022  

  

  

Vedtak: Påmeldte 33 på spesialen og 26 på klubbutstillingen  

Fin plass, mange positive folk, koselig og sosialt med fellesarrangementene. De nye synes 

det var en veldig hyggelig utstilling. Fint med hundeløp til slutt, mange ville delta.  

Styret gå rundt og snakke med de som har møtt opp.   

Felles grilling etter utstillingen ved ringen.  

Sponsor – ble en stressende faktor på slutten. Hva gjør vi? Satse på giverglede fra 

oppdrettere og utstillere etc? Sende ut i god tid.  
Elisabeth sender mail til forprodusent.   

  

Ikke to utenlandske dommere. Det blir for dyrt for en liten klubb som vi er.  

33 - 2022  Utstilling 2023 – 12. august   

  

• 2024   Tid, sted og dommer. (24.08)  

• 2025   Tid, sted og dommer  

  

• Utstillingskomite – Kari og Hege. Innkomne kandidater.   

  

Vedtak:   

Utstillingen 2023: Kari kontakter Vestby hyttepark for å få avklart hvilke klubber som har 
utstilling samme dag.  

2 utstillinger – Rasespesial og klubbutstilling.  

Vi har diskutert andre måter å organisere klubben på.  

  

Dommere: Rasespesialen – Monika Stavenborn, Sverige  

                  Klubbutstilling – Anne Livø Buvik, Norge  

  

Avventer med å opprette utstillingskomite.  

  

34 - 2022  Årsmøte 2023.  

Tid og sted.  

Gjennomføring.   

  

Vedtak: Søndag 26. mars 2023 El og it forbundet, Oslo  

               Fysisk og Teams  

               Avstemming, post  



35 - 2022  Forberedelser til medlemsmøte.  

  

  

Vedtak: Helsekravene. Krav fra 01.01.2023 Øyelysing og BOAS 

Vise til NKK sin avlsanbefalinger 4 medlemmer deltok i møtet.  

36 - 2022  Valpeformidling.  

Se vedlegg  

  

  

Vedtak: Vi tar det til etterretning  

37 - 2022  Eventuelt  

  

  

Vedtak:  

  

 

  

  

 


