
 
 

Referat styremøte 18/2-2018 

Lunner klokken 10.30 

Tilstede: Birgit, Margunn, Hilde M, Lise-Lotte, Catharina og Hilde J  

 

Agenda: 

1. Oppsummering EGF. 

Styret har tatt en gjennomgang av EGF. Herunder også tiltak for å ivareta medlemsmassen, 
og deres interesser. 

 

2. Utstillinger/LP 2018 

LP-stevne i mai kanselleres. Etter en gjennomgang av klubbens økonomi ser styret det mest 
hensiktsmessig å kansellere dette. Erfaringsmessig klarer vi dessverre ikke å generere nok 
deltagende ekvipasjer. Sist vi arrangerte var det kun 2 deltagende ekvipasjer med Collie. 

Styret jobber videre med å finne en egnet plass i Mjøsområdet til utstillingen i mai. 

Utstillingen i Drammen i november kanselleres. Dommer inviteres til å dømme i 2019. 
Denne kanselleres også på bakgrunn av få påmeldte deltagere ved denne utstillingen de 2 
siste år. November kan se ut til å være en vanskelig måned med tanke på utstilling. 
Spesialklubbene har heller ikke mulighet til å arrangere sine spesialutstillinger den aktuelle 
helgen.  

Tromsø: 2 personer fra Nord tar ansvaret for denne. 

Rogaland: Hovedstyret tar ansvaret for denne. 

 

3. Premier/rosetter til utstillinger i 2018 

Rosetter til alle utstillingene i 2018 ble kjøpt inn i 2017. BIR og BIM-premier til utstillingen i 
mai er ok.  

Det tas kontakt med Royal Canin. 

 

4. Utstillinger i 2019 

Avdelingen Vestlandet, Avdeling Trøndelag, Avdeling Sørlandet og Avdeling 
Hedmark/Oppland har oppgitt datoer for sine utstillinger. 



 
 

Hovedklubben arrangerer 2 stk. på Østlandet. 

Norsk Shetland Sheepdog Klubb ønsker å få til en dobbelutstilling i samarbeid med oss også i 
2019. Dette stiller vi oss meget positive til. Sted jobber vi oss frem til i fellesskap. 

 

5. Endringer i rutiner for økonomi/regnskap  

Kasserer ønsker å ta i bruk ett regnskapsprogram for å sikre rutiner med tanke på føring av 
regnskapet. Styret støtter dette ønsket. 

 

6. Fastsettelser av styremøter i 2018 

Styret ønsker å avholde flest styremøter via Skype, for å holde kostnader nede. 
Utgangspunktet 2 fysiske møter pr.år, resten via Skype og eventuelt korte møter i 
forbindelse med avholdelse av utstillinger. Datoer fremover er fastsatt. 

 

7. Innkalling Generalforsamling 2018  

Gjennomgang av det som må være med av diverse årsmeldinger. 

 

8. Gjennomgang av saker til GF 

Gjennomgang av saker fra styret, samt innkomne saker. 

 

9. Eventuelt. 

Styret oppfordrer underavdelingene til å sende inn kopi av protokoller fra deres årsmøter. 

 

Premier/rosetter til de ulike mestvinnende. Dette holdes på et minimum pga utgifter i 
forbindelse med EGF i januar. 

 

Sign. Referent 

Sekretær Hilde Jensen 


