
 

Norsk Stabijhoun Klubb - Vestbyveien 54 - 1440 Drøbak -  Tlf: 92087760 - epost: postmaster@stabijhoun.no  - 
www.stabijhoun.no 

 
Møtereferat 
Styremøte 30.08.16 
Tilstede: Halvor, Janka, Harald, Trond, Synøve, Inger Johanne. Møtet ble gjennomført via Skype.  
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer xx.xx.xx 

 

Sak nr: Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

5/16 Konstituering av nytt styre 
 

Sekretær: Janka 
Fast representant fra styret i 
avlsråd: Janka 
Utstillingsansvarlig: Synøve 
Komitèkontakt AK: Harald 

 

Halvor 

6/16 Nytt avlsråd, komiteer og utvalg 
Avlsrådet består i dag ikke av noen medlemmer. Styret 
har flere aktuelle kandidater og jobber omgående med 
sammensetting av nytt avlsråd.  
 
JBU består i dag av  Pia Sofie Nilsen og Helga-Mari 
Tessem.  JBU har behov for en til to representanter til å 
øke bredden i arbeidet. Er du interessert, ta kontakt 
med en av oss i styret eller Pia Nilsen. Styret oppfordrer 
til ytterligere eksponering av flere grener.  

Pia Sofie Nilsen går inn som ny 
leder av JBU. 
Ny aktuell kandidat til utvalget 
anbefales foreslått. Halvor 
samarbeider videre med Pia 
om dette. 

Halvor 

7/16 Oppgaver og aktiviteter de neste 3 mnd fremover 
 
Flere forslag kommer opp. Herunder fotokonkurranse og 
andre webbaserte saker. Innslag til hjemmesiden og fb-
siden til klubben må samles inn og produseres.  
 

Janka planlegger enkle 
konkurranser og aktiviteter 
per web.  
Christopher Munkhaugen tar 
over som webredaktør, med 
glidende overgang. Halvor går 
ut med info fra styret.  
 
 

Styret 

8/16 Stabijtreffet 2017 
AK er i gang med planlegging.  
Hittil satt dato kolliderer med NKK Drammen 2017, 
spørsmål om hvorvidt treffet skal flyttes eller datoen 
skal stå. Usikkerhet om muligheten for å avholde uoff. 
Utstilling i forbindelse med treffet. Synøve sjekker ut 
dette. Harald sjekker muligheten for å flytte treffet.  

Harald sjekker andre mulige 
datoer for avholding av 
treffet.  Synøve avklarer 
mulighet for å holde uoffisiell 
utstilling samtidig med NKKs 
utstilling. Janka og Inger 
sjekker ut mulighet for 

Harald 



Side 2 

Sak nr: Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

Forslag om ulike typer kurs og aktitiveter kommer opp, 
nosework, smeller, foredrag om mentalitet hos hund.  
 

eksterne 
kurs/foredragsholdere.  

9/16 Sponsorer 
Arbeidet med anskaffelse av sponsorer fortsetter. Hittil 
har klubben 2 sponsorer: Beaphar og Dales deleservice.  

Resten av styret tenker ut om 
de kan komme med flere 
forslag til sponsorer.  

Harald 

3/16 Spesialutstilling 2017 
 

 Synøve 

10/16 Stabijposten 
Chris (ny webredaktør) plukker info fra web.  
Lise har sagt seg villig til å bistå med sammensetting av 
ferdigstilt materiale.  

 Halvor 

11/16 Vurdering av parring 
 
Styret stiller spørsmålstegn ved denne parringen med 
bakgrunn i NoSK sine avlsretningslinjer pkt 2 og 3. Styret 
kontakter oppdretter for å avklare hvilke vurderinger de 
har tatt i forhold til dette. Saken kommer opp med 
bakgrunn i bekymringsspørsmål fra medlemmer av 
klubben og flere av styrerepresentantenes opplevelser 
av tispenpå NoSK sitt treff på Torpomoen. 
Styret vil vurdere om NoSK skal markedsføre parringen 
på klubbens hjemmeside og andre digitale flater. 

Leder kontakter oppdretter 
for en nærmere avklaring før 
endelig beslutning faller. 

Halvor 

 Neste møte:  31.10.16 Halvor 

    

 


