
Møtereferat styremøte Morttjernsberget             

Tilstede: 
Korsmo, Per Martin 
Aune, Hermann 
Lund Tom (Vara, men pga fravær  Støkket Kent stemmeberettiget) 
Nordhagen, Oddbjørn, Referent 
Halvorsen, Hans W. Møteleder 
Meld forfall : Støkket, Kent 

 
  Avvikling av NM – ingen dommere meldt tilbake. Roy oppfordres til å forhøre seg med dommere i 

nærområde 

  Endring av NKK regler – ingen tilbakemeldinger til Tom. Hans føringer blir gjeldende – fremsendes NKK. 

Ingen anmerkninger til bestemmelsene 

  Regnskap – Kent trekker seg.  Noen i styret må overta og Hans trår til for å redde den nåværende 

situasjon. Regnskapet er fortsatt ikke klart. 

Hans får alle papirer fra Kent og sluttfører årets regnskap – valgkomiteen/ styret må få på plass en ny 

kasserer til neste år- endring av adresser til kennelklubben samt på hjemmesider etc. Hans sender mail til 

Kent med kopi til styret på hva som må gjøres 

Per Martin har fått utbetalt dobbelt opp et betydelig beløp – det betyr at det er ført feil i regnskapet. Hvis 

dette har skjedd med flere… ikke sikkert folk sier ifra. Umulig å si hvis ting ikke er bokført. Behov for 

revisjon før hans overtar? – må uansett  

Hans overtar, gjør opp status, og sender regnskap til revisor og styret når regnskapet er klart.. 

  Arrangements komité – arrangement neste år – Tom hadde ikke fått med seg at han var leder av 

komiteen, men gjør noe til neste år. Må vurdere tidspunkt, bør gjennomføres før skoleslutt. Utstilling og 

jaktprøver, men få er her i sør -200medlemmer er aldri på noe arrangement – hva må vi bidra med til 

disse? 

Må prøve å få til noe – endre tidspunktet. – anslagsvis 10-15 juni – må ikke kræsje med helga i Trøndelag. 

  Jaktprøve er for avl, like regler for FS og NOBS – skal være patella fri for å få stille. Skarnäbbens Sippa 

har fått påvist patella grad 1 på begge knær. Eier har sendt søknad for å få stille på fastprøve, iom at 

hunden mangler en 1.pr på fastprøve for å bli JCH i Norge og Sverige. Vurdering – har et kull med friske 

valper, synd for rasen om hunden ikke får JCH – eller muligheten for å kunne bli JCH. Det tillates gjerne å 

gjøre noen unntak for en så liten rase som Norrbottenspetsen er. Søknaden gjelder kun for å delta på 

fastprøver inntil evt en 1.pr er oppnådd  

  Avsettes minst en time til gjennomgang av regler og utfylling av prøveprotokoller før kommende 

fastprøver. Utarbeides oversikt over hvilke dommere som har gjennomført.  Armand har ikke dømt på 3 år 

og vil avautoriseres som dommer dersom følgende ikke gir resultat: Hans skriver brev og ringer Armand, 

siste sjanse, da det er ønskelig at vi har flest mulig dommere. 

  Krav om retur av protokoll innen 3 dager etter bevegelig prøve – overholdes ikke.  Prøveleder har ansvar 

og dommer har ansvar for at dette bedres. Skrive en liten sak på hjemmesida om utfordringer med at 

dommere er trege med å rapportere tilbake til prøveleder. Ønskelig at dette returneres pr pc på Excel arket 

som prøveleder har sendt ut. 

  Eventuelt: 
Caps’er – vi er tomme, innhentet tilbud på camocapser.  Styret besluttet å kjøpe 2 kartonger a 144 capser 

iht tilbud. Oddbjørn bestiller, med levering til Hans Halvorsen. 



Valg komité – kapittel 5.1 – valgkomite tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle verv som 

skal besettes. Dette må i større grad følges opp av styret slik at de kandidater valgkomiteen fremmer ikke 

bare er vara til styret men til spesielle verv som f eks sekretær. 

Styret må komme med forslag til valgkomiteen om hva de skal se etter hos kandidatene. Men styret skal 

ikke instruere valgkomite, men komme med konstruktive forslag , noe alle medlemmer har anledning til, slik 

at man i større grad kan velge kandidater med nødvendig kompetanse. 

Patella – NKK innfører patella registrering fom 15. august 2013.  Det betyr at noen få veterinærer i Norge 

får autorisasjon til å utføre patella kontroll. Oversikt over godkjente veterinærer vil komme fra NKK. Uklart 

hvordan man løser gamle registreringer og om disse vil bli godkjent og registrert eller ikke. Ref artikkel i 

siste hundesport.  

NKK’s patella-registrering og veterinæroversikt, legges som nyhet sammen med øyenlysning på 

hjemmesidene. 

Avlsrådet utarbeider en artikkel med oversikt over alle forskjellige krav til jaktprøver og avl iom at det er 

forskjell på raser og forskjell på avl og f eks jaktprøve.  


