
MØTEREFERAT  

Styret i Norsk kooikerklubb  

Dato: 03.11.21  

Klokkeslett: 20.00  

Møtetype: Facebook (videosamtale)  

Planlagte deltakere: Linda Sjømo (leder) Ingrid Holmen (nestleder + avlsrådsrepresentant) Harald 

Kleven (Kasserer) Tove Fikseth (NKK-representant) Cathrine Rydland (varamedlem)  

 

Fraværende: Maria Storebø (Sekretær) Anne-Marie Ravn Helling (varamedlem) 

                                                                                                                                                                                     

SAK 1  

Det ble fastsatt 149,- i porto per bestilling. Styret ble enige om at betaling skal foregå via vipps til 

proshop, og at bestilling ikke er godkjent uten skjermbilde av innbetaling.  

Ingrid og Linda skal lage en enkel størrelsesguide ut fra erfaringer, og Linda skal sjekke opp 

leveringstider + evt hva som er på lager og kan leveres før jul.  

 

SAK 2 

Styret ble enige om å sende Ingrid til RS, det ble faststemt at klubben dekker overnatting og 

dagpakke/festmiddag. Ingrid legger ut, og får tilbakebetalt snarest. Frist for påmelding 5/11.  

Styret anser det som viktig med en representant på møtet.  

 

SAK 3 

Det ble stemt over å sette inn Ingrid som leder, da nåværende leder Linda ikke har kapasitet. 

Avgjørelsen var enstemmig, og vi ønsker Ingrid lykke til som ny leder. Linda går dermed ned til 

nestleder.  

 

SAK 4 

Rasespesialen 2023 – etter nytt vedtak fra NKK om at det ikke tillates å avholde rasespesial i 

tilknytning til trippel NKK-utstilling, ble styret enige om å (i en prøveperiode) ha annethvert år i 

tilknytning til NKK-utstilling, og en mer sosial variant over en hel helg. Rasespesialen 2023 vil derfor 

planlegges på østlandsområdet, med diverse aktiviteter som ringtrening, uoffisiell rallykonkurranse, 

quiz og rasespesial. Dommer er allerede anskaffet.  

 

ANNET: 

Angående rasespesialen 2022 er denne allerede på god vei i planlegging, mer nøyaktig info vil bli 

sendt ut så snart NKK har det nye terminsystemet på plass. Linda sjekker opp pris på Orkdal 

Hundeklubb for leie av plass der. Nettsiden vil bli oppdatert med forslag til overnatting, sted for 

utstilling, link til påmelding, dommer, samt informasjon om NKK sin utstilling samme helg så snart alt 

er på plass. Dette vil også bli delt på facebook.  

 

Neste styremøte er avtalt 08.12.21  

Allerede planlagte saker: Gå gjennom rosetter fra tidligere år, lese gjennom økonomihåndbok for å 

ferdigstille denne. 


