
 
 
Referat fra styremøte  Styremøte i Norsk laikaklubb 

Innkalling sendt på e-post den: 
Dato: Av: 

Forfall meldes til sekretær 
Johan 
Slåtsveen Møteleder: 
EK Referent: JS 

Møtedato: 18.11.2013 Sted: Telefon Tidspunkt: 20.30 
Møtedeltagere 
Styret: Eirik Krogstad, Knut Arild Breda, Henrik Dedorsson, Arnt Åge Skreå, Arild-Bjørn 
Solvang, Johan Slåtsveen (kun sekretær uten stemmerett). 
SAKSLISTE 
Sak nr. Beskrivelse Vedtak 
1.11.13 
 

Saksliste og innkalling godkjent uten merknader Enstemmig 

2.11.13 2 personer til å signere protokoll: Knut Arild Breda og 
Henrik Dedorsson 

Enstemmig 

3.11.13 Sak fra medlem? Har / vil styret undersøkt om våre 
allsidighetsprøver vil bli anerkjent i de andre 
nordiske landene? 
Styret har pr i dag ikke undersøkt om de andre 
nordiske landene vil godta våre allsidighetsprøver som 
underlag for godkjenning til avl.  
 
Vanlig prosedyre for å utarbeide jaktprøver vil være å 
utarbeide jaktprøver i eget land, som blir godkjent 
av sitt eget lands kennel klubb og FCI. Når prøvene er 
godkjent av FCI så vil det være opp til hvert enkelt av 
de øvrige nordiske land om de ønsker å benytte seg av 
disse prøvene som grunnlag for avl. Dette vil være lik 
praksis  fra tidligere utarbeidelse av jaktprøver. 
  
Anerkjennes de, så vil et samarbeid over 
landegrensene kunne utvikles med felles regler. 
 
Som et eksempel kan nevnes de svenske 
villsvinprøvene, som ble utarbeidet i Sverige. 
Når disse ble anerkjent av SÄK, SKK og FCI, ble de 
anerkjent her. 
Villsvin hadde på det tidspunktet svært lite relevans for 
Norge, men de ble anerkjent. 
 
 

 
Enstemmig 

4.11.13 Dette møtet vil følge dagens rutine med signering av 2 
personer. Fra og med neste møte vil det bli signering 

Enstemmig 



av 1 person. 
5.11.13 Fremlagt møteplan revideres til 4 møter.  Enstemmig 
6.09.13 Årsmøte avholdes 2. Mars på Gjøvik. Klokkeslett og 

nøyaktig adresse kommer senere. 
Enstemmig 

7. 11.13 Eventuelt: Det kom forslag om en spesialutstilling for 
laika i samband med årsmøtet. Styret vil utrede 
muligheten for å arrangere en utstilling i samband med 
neste årsmøte som avholdes vinter 2015. 

Enstemmig 

8. 11.13 Eventuelt. Det kom frem ønske om at avlsrådet skal bli 
mer synlig. 
 

Enstemmig 

 
 
 
Vi bekrefter herved at opplysningene gjengitt i referatet ovenfor er korrekte, og at de er i 
samsvar med styrets ønsker og vedtak. 
 
Sted og dato: 
 

Sted og dato: 

Underskrift 
 Knut Arild Breda 

Underskrift 
Henrik Dedorsson 

  
 


