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Møtereferat 

Styremøte 5.5.2015 
Tilstede: Halvor, Marianne, Janka, Harald, Leif Axel og Synøve via Skype 

 

 

Sak 
nr: 

Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

8/15 Konstituering av det nye styret 

 

 

Sekretær: Janka Markhus 
Kasserer: Marianne Tryggestad 
Revisor: Ingen, vararevisor tar 
jobben. Ny revisor velges ved 
neste årsmøte. 
 

NKKs representskapsmøte: Leif 
Axel Nateid 

 

Etter styremøte ble følgende 
personer valgt via 
onlinebesluttninger: 

Utstillingsannsvarlig og 
Internasional kontakt: Synnøve 
Reiten 
 

Kontakt for zooEasy i Norge: Sølvi 
Havsø. 

Hj 

12/15 zooEasy 

Styret mottok den 3.5 et skriv fra NVSW 
angående databasen ZooEasy, og bruk av 
denne. Dette skrivet tilbyr alle utenlandske 
stabyhounklubber å kjøpe brukere slik at man 
selv kan administrere hunder fra sitt land.  

Styret er usikre på prosedyren ifht innsamling 
av personinformasjon. Det er heller ikke avsatt 
penger i budsjettet til å dekke kostnadene for 
et klubb abonnement. De fleste oppdretterne 
har personlige kontoer og vi ønsker å finne ut 
om det også kan være slik fremover.  

 

Saken overlates til avlsrådet for 
uttalelse og endelig vedtak 
fattes på neste styremøte.   

HJ 

mailto:postmaster@stabyhoun.net


 

Side 2 

Sak 
nr: 

Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

06/15 European Dog Show 2015 m/ tilhørende 
rasespesial  

Hittil 18 hunder påmeldt til rasespesialen. 43 
hunder påmeldt til europavinnerutstillingen. 

Styret diskuterte litt rundt kostnader, hva som 
trengs og hva som mangler, men det er 
vanskelig å si så lenge det foreligger så lite 
informasjon som det gjør per dags dato. Britt 
sitter på all informasjon ang spesialen. Harald 
kontakter Britt for informasjon rundt dette. 

 

I forbindelse med EDS skal klubben ha en stand 
på rasetorget. I den sammenheng må det lages 
en bemanningsplan, da det er svært viktig at 
det er folk og hunder på standen til enhver tid. 
Ved tidligere utstillinger har dette manglet. 
Harald har vært i kontakt med NKK og sikret 
klubben en bedre stand enn tidligere. 

 HH 

08/14 Torpomoen 

Aktivitetskomiteen, her representert av Harald, 
ønsker et stabyhountreff, men ingen offisiell 
utstilling. Hittil kun 8 hunder påmeldt 
utstillingen, hvilket vil føre til underskudd.  

Aktivitetskomiteen vil forsøke å få inn 
alternativ aktivitet.  

Det kommer frem forslag om å fremstille en 
spørreundersøkelse til evaluering av hvorfor 
det er så lite oppslutning rundt klubbens 
arrangementer. 

Styret vedtar å kansellere 
utstillingen, men gjennomføre 
helgen som normalt ellers. 

 

Det gjennomføres en enkel 
spørreundersøkelse for å 
kartlegge medlemmenes 
ønsker for aktiviteter i 
fremtiden 

HH 

14/14 Nordisk Avlsrådsmøte 

Avlsrådet har blitt informert fra Sverige at det 
ikke er anledning for å holde møtet i 
forbindelse med EDS. 

Halvor stiller jobblokaler til disposisjon dersom 
AR ønsker dette.  

AR blir bedt av styret om å 
avtale direkte med 
Sverige/Danmark ang ny dato. 
Her skriver du inn vedtak.  

AR kontakter styret for 
godkjenning når ny møteplan 
foreligger. 

HJ 

13/15 Nytt fra avlsrådet (AR) 

Avlsrådet mangler ett medlem.  

Styret diskuterte andre kandidater, men 
avventer til Leif Axel har fått svar.  

Vedrørende nye retningslinjer er det per dags 
dato ingen lovendringer. 

Leif Axel har muligens en 
bekjent som kan være en mulig 
kandidat, og tar kontakt med 
vedkommende.  

Dagens stående forslag sendes 
ut på høring med høringsfrist 

LN 

 

 

 

HJ 



 

Side 3 

Sak 
nr: 

Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

Nye retningslinjer høres under nordisk 
avlsrådsmøte. Alle retningslinjer skal ut på 
høring.  

01.08.2015. Dette sendes ut 
per epost. 

9/15 Stabyshop 

Harald informerer om at han på egen initiativ 
har bestilt 50 trekopper med klubbens logo i 
etui. Disse vil han kunne stille til disposisjon 
som klubbeffekter etter nærmere avtale med 
styret. Styret kom frem til at andre effekter 
som kan være aktuelle å kjøpe inn kan være 
termokopper, caps, sekker, t-skjorter.  Harald 
har kontakter innen dette feltet, og vil kontakte 
disse for å høre hva slags muligheter som 
finnes, pris/utvalg. Styret konkluderer med at 
det er ønskelig med kvalitetsprodukter.  

Vedtak avventer 
tilbakemelding fra Harald. 

HH 

10/15 Ny Webside 

I prinsipp klar for slipp. Halvor viste frem den 
nye siden. Kun formaliteter igjen før den vil 
publiseres. Etter forslag fra Janka ble det 
opprettet et fotogalleri på siden. 

  

11/15 NKK årsberettning 

Frist for å sende inn bidrag var gått ut og styret 
så heller ikke at dette var viktig for klubben. 

  

 


