
STYREMØTE NSchK avd Hedmark 
 

Saksliste 7. november 2022 Kl. 18.00 Sted: Myklegard 

MØTELEDER Frode Th. Larsen  REFERENT   Britt Haugen 

 
 Referat Ansvar 
22/2022 Utstilling tysk mønster 3. desember 2022 – Aalerud stall – status 

Annonse lagt på hjemmesiden og distribuert på FB.  
Trine sender tilgangsinformasjon. 
Kay må ha flere med for å rigge. Lisbeth sjekker når det er mulig å få tilgang til 
hallen. 
Øvrige oppgaver som tidligere. 
 

Frode 

23/2022 Rehabilitering/restaurering av kjøkken og sekretariat - status  

 Kjøkken og sekretariat: Inventar er pakket i kasser Britt 

Rive eksisterende kjøkken/gulv og vegger – oppstart februar Ivar/Kay 

Fjerne stubber utenfor kiosken: Seks stubber fjernet Britt 

24/2022 Utleie av Brandsrud 
Enighet om å sjekke hva «andre» gjør og at vi lager et avtaleutkast til neste 
styremøte. Tas opp på neste styremøte. 

 

25/2022 Jubileumsbok –legge ut lenke for bestilling på hjemmesiden Lisbeth 

26/2022 Aktiviteter/prøver/utstillinger 2023-2024 - terminliste 
Bruks- og lydighetskomiteen har hatt evalueringsmøte for sesongen 2022 og 
planlagt aktivitet og prøver for 2023, samt LP-stevner 2024. Søknad sendt innen 
frist. 
Utstilling tysk mønster 2023 og FCI 2024, samt avlskåringer; aktuelle datoer 
FCI utstilling terminfestet 11. juni og 18.-19. august (kollisjon med NKK i Tromsø)  
MÅ BYTTE HELG. Søknad om helgen 12.-13. august er sendt innen frist. 
Datoer for 2024 ble ikke sendt innen 31.10 for det var ikke fane til dette i 
excellarket. 
La ved en forespørsel om dette og det har nå kommet ny excellfil. 

 
 
Britt 

 
Frode 

27/2022 Ærespriser 
Info på FB/medlemssida. Det har kommet inn flere søknader på ærespriser, utstilling 
og LP innen fristen. Videresendes HS. 

 

28/2022 Julebord – opptatt på Skjold, må bestilles ett år i forveien.  

 



 
29/2022 Vaksinering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra 
og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom 
leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe med hensyn på alderskrav 
og tidspunkt for vaksinering. 

 Vi vil presisere at NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende 
hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste. 

 

 Neste styremøte:   
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