
 

 Gjennomgang av referatet fra fysisk styremøte 25.04.17 
 
Har vi gjort alt vi skulle? 
Sak 3, Taushetserklæringen er sendt til alle styremedlemmene. 
 

Sak 4, Elektronisk system på utstillingskritikkene. Fått svar tilbake fra 
NKK ved Marianne Ono Njøten: 

 

Hei og takk for tilbakemeldingen  

Klubber og forbund må velge hvordan vi vil har det fremover, og det er 
vel grunn til å tro at nettdekningen blir bedre og bedre også i fremtiden.  

Vi kan ikke beholde dagens systemløsning med at arrangør registrerer 
bare resultatene på ett arrangement og så benytte løsningen med 
elektroniske kritikker mv på et annet arrangement.   

Hvis det legges om til elektronisk løsning for alle, så vil «back up» 
løsningen være (om nett ikke finnes eller faller ned etc) at 
skriver/ringpersonell må skrive ned kritikken manuelt og så skrive alle 
kritikkene inn i løsningen når man har tilgang på nett etterpå. Så det er 
selvfølgelig mulig, men mye jobb for arrangørene, og antakelig ikke 
noe man ville ønske å gjøre om det ikke er helt nødvendig.  

 

Forslag fra Geir Morten:  

Når vi får kritikkskjemaene fra NKK følger det alltid med noen "tomme" 
skjemaer.Vi bør da skanne ett skjema å legge i dropboks i tilfelle 
nettproblemer når vi går over til elektroniske registreringer. 

Dette skal vi gjøre. 

REFERAT TIL EKSTRA ORDINÆRT STYREMØTE  
 

Dato: 1.mai kl 20.00 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Alejandra Garcia, Irene Stølan,Geir Morten Jansberg 

Forfall:  



 

  

Sak 11 Valpeformidler ønsker å slutte i vervet og som styremedlem. 
Gerd Langenes har trekt seg med øyeblikkelig varsel fra styret og i 
rollen som valpeformidler fra 26.04.17 

Vedtak Styrets leder har sendt mail og takket for hennes tid som 
valpeformidler og for hennes bidrag i styret. 
Ny valpeformidler er valgt, og det blir Elin D.W.Johannesen. 
Styret har også bestemt at Alejandra Garcia skal være 
støttespiller og stedfortreder for valpeformidler. 
 

Sak 12 Gave til klubben 
Klubben har mottatt kr 10 000,- fra vår anonyme giver. Disse er 
øremerket «Helsearbeid for Lundehunden» Giveren ønsker oss lykke 
til med det verdifulle arbeidet vi gjør.  

Vedtak Klubben er meget takknemlig for dette bidraget. Leder har sendt 
takkebrev. 
 

 

Neste styremøte: Ved behov 

Referent: Irene Stølan 


