Referat fra medlemsmøte 17.10.2018 på Stavsøra
Tilstede 32 personer
Roger startet møte med å ønske velkommen.
Deretter tok han oss med på en runde om hva som har skjedd i reguleringsprosessen
Stavsøra, Melhus kommune og fylkesmannen i Trøndelag..
Det ble orientert om at vi har fått nytt tak på do brakka som ble sponset av bygningsfirmaet
Skjenald- Kvernmo AS v/ Daglig leder Ole Roar Kvernmo.. De gjorde alt arbeidet i tillegg til å
sponse materialet. Stor takk til dem.
Julemøte blir på Stavsøra den 1. desember.
Det er ønske om å arrangere valpeshow for alle raser i 2019. Da kanskje i forbindelse med
utstilling i april. Her ble det oppfordret til at medlemmer kunne ta kontakt med Hanne
Lilleberg hvis de ønsker å være med og arrangere.
Det ble også orientert om at vi ønsker å ha en egen markering for medlemmer og tillitsvalgte
i forbindelse med at vi blir 80 år i 2019. Kanskje på selve bursdagen til klubben den 20.juni.
I forbindelse med Klubbmesterskapet til helgen så har Hilde og Erik Skamfer tatt på seg å
holde kjøkken åpent for salg til våre medlemmer.
Info. fra komiteene:
Støttekomiteen:
Fungerer veldig bra. De har i år stort sett klart å gjennomføre arrangementene uten hjelp
utenfor komiteene. Kun på Pinsearrangementet at de fikk ekstra hjelp.
Drift og vedlikehold:
Fungerer greit. De har hentet vann, gruset vei, klipt plener og ryddet litt skog. Det har ikke
blitt gjennomført noen store reparasjoner osv på bygningsmasse, da alt må bli klart med
kommunen.
Kurskomiteen:
Har fungert godt. Det har vært arrangert valpekurs, 2 brukshundkåringskurs, RIK grunnkurs
og ferdselsprøvekurs. Det har vært stor påmelding på alle kurs.
Utstillingskomiten:
Fornøyd med sesongen 2018. Vinterarrangementet var komiteen fornøyd med. Flyttet fra
leid hall til vårt eget område på Stavsøra. Godt vær og god stemning
Pinsearrangementet ble en suksess. Flott vær, mange tilreisende som ønsket av vi måtte
fortsette å ha dette arrangementet i pinsa.

Høststevne var det akseptabelt med hunder påmeldt. Vi hadde ikke værgudene med oss
men det ble gjennomført på en god måte.
I 2019 skal vi ha tysk mønster i april. Mest sannsynlig helgen 6-7 april.
Pinsen er i juni og da skal vi søke om LD arrangement og så skal vi ha vanlig utstilling. Her
skal Frank Goldust dømme.
For 2020 har vi tenkt å ha utstillinger vår, pinse og høst.
Vi skal gjennomføre et planleggingsmøte i slutten av oktober der datoer og søknader på
dommere for kommende sesong blir gjennomgått.
Valgkomiteen:
Startet arbeidet i august. Kommet godt i gang emn hvis det er noen der ute som føler seg
kallet til å gjøre en jobb for avdelingen så bare ta kontakt med valgkomiteen.
Testkomiteen:
Sliter med folk som kan være figuranter og ellers bemanning under testene.
Lydighetskomiteen:
Ingen tilstede fra komiteen. Det er ikke søkt om noen offisielle lydighetskonkurranser i 2019.
Brukshundkomiteen:
For 2019 er det stort sett blåkopi av siste års arrangenmenter, Det nye er at det blir 3
brukshundkåringer.
Valpekontaktene:
De blir godt mottatt ute hos våre oppdrettere.
Økonomi:
Hilde orienterte om at vi har god økonomi i avdelingen.

Geir Flønes orienterte om regelendring i forbindelse med at IPO går ut og at det nå skal hete
IGP. Regelverket vil bli å finne på NKK sine sider og på hjemmesida til Norsk Schäferhund
klubb.

