
Referat fra styremøte 9. mars 2016 

 

Tilstede: Gine-Beathe Hegg, Kjersti Holmang, Susann Schneider, Agnete Leiseth, Linda Olsen 

og Oda Selina Langåker 

Saker som ble tatt opp 

1. Sommertreff i regi av NFFSCN 

Styret ble enig om å prøve å få til noe koselig på kvelden etter ustillingen 7. mai 2016. 

Mer info kommer når alt er planlagt. 

 

2. Årsmøte førstkommende utstilling 

Styret ble enig om å få til årsmøte etter utstillingen 12. mars 2016. Informasjon blir 

lagt ut på chinchilla.no og på facebook. 

 

3. Utstilling i Trøndelag i april 

Ekstra dommer har tilbudt seg å dra, og utstillingsdatoen ble satt til 16. april. 

Invitasjon til utstillingen vil bli lagt ut så snart lokale er funnet. 

 

4. Poengbedømming i ungdyrklasse/åpen klasse 

Det var ønskelig at vi skulle ta opp til vurdering å få poengbedømming også i 

ungdyrklassen. Flertallet var mot dette forslaget. Det ble også tatt opp om åpen 

klasse skulle få det. Flertallet var mot dette forslaget. 

 

5. Valg av nytt styre 

Nå er det straks styrevalg og det vil bli lagt ut på chinchilla.no hvilke verv som er oppe 

til valg, og det vil også bli tatt opp på årsmøte hvor folk kan melde interesse. Valget vi 

skje så snart det er kommet inn kandidater til de respektive vervene. 

 

6. Stamtavler – prisendring 

Stamtavleansvarlig har mye jobb å gjøre med vervet og for at det skal gå mer rund 

økonomisk ble det foreslått prisendring. Styret ble flerstemmig om at det skulle bli en 

prisendring. Endringsforslaget som fikk flest stemmer var 30,- for medlemmer og 45,- 

for ikke-medlemmer. Endringen trer i kraft. 

 

7. Fjerning av dommergodtgjørelse 

Foreningen ønsker å ha mer penger til overs til å arrangere utstillinger andre steder. 

Dommere er også de eneste som får betalt i forbindelse med utstillinger, men det er 

mange andre som også gjøre strålende jobber for at utstillingene skal gå rundt. Styret 

ble enstemmig enig om at dommergodtgjørelsen blir tatt bort. Trer i kraft 

umiddelbart. 

 



8. Retningslinjer for bekymringsmeldinger 

Styret ønsker at registrerte oppdrettere skal følge retningslinjene som er satt og vil 

sette opp retningslinjer for hvordan eventuelle bekymringsmeldinger skal håndteres 

om hold av dyr er på grensen til uverdig. Styret ønsker at registrerte oppdrettere skal 

være et positivt innblikk i foreningen og at de skal styrke hverandre med å ha god 

standard og gode forhold for dyrene. Styret vil ikke at foreningen skal bli satt i dårlig 

lys fordi registrerte oppdrettere ikke følger retningslinjene. 

 

9. Navnebytte 

Styret har lagt frem forslag for navnebytte. Forslaget til styret vil bli representert på 

årsmøtet hvor medlemmene kan komme med alternativer hvor det vil bli stemt over. 

Styrets forslag: Norsk chinchillaforening. For engelsktalende vi vi bli referert som 

norwegian chinchilla association.  

 

 

 

 


