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Referat fra styremøte i 

Australske Gjeterhunder Norge 

 

 

 

03.14 

 

Møtedato Deltagere: Anette Henriksen, Marianne Nordengen, Jeanette 

Hatteberg, Lillan Petlund, Gry Erlandsen, Tine Hansen, Monica 

Torgersen. 
12.03.2014 

Tidspunkt: Kl. 20 Referent: Neste møte: 

Sted:Skype Marianne Nordengen Torsdag 10. april 2014, kl 18.30 

 

Saksnr: Sak: Ansv. Tidsramme 

/tiltak 

FAST Økonomi: 

Klubben har ikke fått papirene fra tidligere kasserer 

som skulle leveres på NKK Bø, og etter det sendes pr 

post. Alle bilagene er ikke sendt inn. Pengene for 

kontingenten skulle kommet inn 27. februar. Dette er 

ikke mottatt. 

 De bilagene som har kommet inn kom uten 

organisering, og tilbake til 2012. Kasserer har regnet 

seg fram til i dag, hadde ingen regnskap å gå ut i fra da 

dette mangler. 

Det er kommet fram til at det er 7Kr i minus, som man 

ikke helt vet hvor skulle disse vært dekket inn.  

Sløyfekasse og annonse til NKK er betalt.  

Saldo pr. 28.2 kr 37.982,71 

Styret vet ikke om regnskapet stemmer da det ikke har 

blitt levert inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAST Innkommende post: 

Fått som om saksgangen om endring av rasestandard. 

Fire innkommende eposter på RAS på kelpie er 

mottatt og videresendt til RAS-komite. 

Det har kommet en purring ang hundens dag fra NKK.  

NKK sin info om dialogmøte i 8. november 2014:  

Høring om opprettelse ang særkommite bruks er også 

kommet inn. 

 

 

 

 

Anette 

 

 

 

FAST Utgående post: 

Svar på saksgang ang endring av rasestandard: 

Hei 

 

NKK ble gjort oppmerksom på feilen i den Norske 

oversettelsen, med FCI, SKK, DKK, ANCK sin over-

settelse av rasestandarden. 

 

Det er standardkomiteen selv som tar avgjørelsen på 

om de tar hensyn til om dette er feil eller ikke og hvor-

dan de oversetter dette ordet.  

Klubben har ikke lagt noen føringer for oversettelsen 

utover linker til andre oversettelser som er tilgjengelig 

 

 

 

 

 

 

Anette 
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og standardkomiteen tar avgjørelsen uten noen videre 

kontakt med klubben.  

Problemet med at det har tatt lang tid er at mailen til 

NKK har aldri blitt videresendt til standardkomiteen. 

 

Klubben har ingen muligheter til å legge føringer i 

oversettelsen, det er helt opp til standardkomiteen. 

Klubben har heller ingen direkte kontakt med stan-

dardkomitee. 

 

Standardkomiteen til NKK består av:  

 

 
 Anne Indergaard (leder) 

 Arne Foss 

 Siv Sandø 
 
For AGN 

-- 

Videresendt henvendelse om RAS til RASkommite. 

Det er gitt tilbakemelding til NKK vedrørende 

hundens dag at klubben avholder sin egen rasespesial 

denne dagen.  

Korrekturlesing av terminlista 2015 har frist 1. april. 

Klubben har kun sagt nei til deltakelse på utstilling 

den dagen det avholdes rasespesial. 

 

01.03.2014  

RAS på Stumpy er godkjent. 

RAS Cattledog er klar til å sendes inn når høringen er 

over. Det er ikke kommet inn henvendelser med 

forslag til tillegg/endringer så langt.  

RAS Kelpie: Gruppen fortsetter å jobbe med dette. 

Det vil komme et nytt utkast snart.  

  

02.03.2014 Det har meldt seg en frivillig til å hjelpe til på 

spesialen. 

 

 

 

 

 

03.03.2014 EDS 2015: Måten rasenavnet er skrevet må rettes opp. 

 

Jeanette 

 

 

 



  Side 3 

04.03.2014 Det skal sendes søknad om offentlig resultat på 

dogweb på DNA-test på catteldog. 

 

Gry 

 

 

 

05.03.2014 Stevne: Tine fikk svar fra NKK ang utstillings og 

stevneleder.  

Utstillingsleder kan ikke melde på eller fremføre hund 

den dagen, mens øvrige funksjonærer kan.  

Utstillingsleder har øvrige ansvar.  

Tine melder seg som utstillingsleder og stevneleder.  

Det er foreløpig ingen påmeldt til valpeshowet.  

Det er 4 hunder påmeldt spesialen.  

 

Status elevarbeid rasespesialen: Elevarbeid er godkjent 

av dommer.  

 

Vi har ikke fått bekreftelse fra Brenden ennå. Monica 

ringer og spør om bekreftelse vedr dommeroppdraget. 

 

Dommergaver: En god australsk vin og blomst. Bok.  

 

Utstillingsrosetter med logo: Hvor mange tror vi at vi 

trenger og størrelse samt farger.  

LP-rosetter er bestilt opp. 

 

Det mangler en skriver i lydigheten. 

Det mangler også parkeringsvakter. 

 

Pris Brårud: 3000kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica 

 

 

Tine 

 

 

 

 

06.03.2014 Annet  

 

 

07.03.2014    

    

 


