PROTOKOLL
Styremøte i NBHK
Dato:

02.02.2012

Sted:

Skype

Innkalt:

Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Lillian Mogen, Hege Sky
Mokkelbost, Anne Herseth, Magne Gryttingslien

Tilstede:

Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Lillian Mogen, Anne Herseth

Fraværende:

Hege Sky Mokkelbost, Magne Gryttingslien

Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
2012.3.1

Godkjenning av forrige protokoll, 19.01.2012
Protokoll godkjent.

2012.3.2

Regnskap
Endring i ordlyden i en post. Regnskap godkjent.

2013.3.3

Budsjett
Styret ble enige om budsjettforslag for 2012.

11.10.4
Referatsak

Mestvinnerlisten

2012.1.2

Klagesak på oppdretter

En endring i ordlyden i utregningen for veteran, teksten ble tydeligere og
forhåpentligvis enklere å forstå. Styret vedtok at de nye retningslinjene
for mestvinnerlisten skal gjelde fra 1. januar 2013. Styret vil presentere
de nye retningslinjene på Årsmøtet. Retningslinjene inneholder ingen
vesentlige endringer i hvordan utregningen gjøres.

Etter ny dialog håpet styret at det ville være mulig å løse saken uten å
involvere Disiplinærkomiteen. Oppdretter viser ikke den
samarbeidsviljen styret hadde ønsket, og flere påstander fra oppdretter
er blitt motbevist av NKK. Derfor gis oppdretter absolutt siste frist på å
komme med en plausibel forklaring og bevis for påstander til mandag 6.
februar. Overholder ikke oppdretter fristen, blir saken oversendt
Disiplinærkomiteen uten videre vurdering i styret av hensyn til klagere
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som venter på en avgjørelse.
2012.3.4

Møtekalender
23.2.2012 kl. 18.00
22.3.2012 kl. 18.00
12.4.2012 kl. 18.00

Eventuelt

Momsrefusjon
Etter å ha søkt NKK om momsrefusjon for 2010 har ikke NBHK mottatt
denne. Kasserer tok kontakt med NKK v/Tommy Eng den 19/1-2012 for å
etterspørre refundering av moms for inntektsåret 2010. Fikk beskjed om
at dette hadde de ikke mottatt men fikk en avtale om at vi kunne søke
momsrefusjon for inntektsåret 2010 + 2011 innen fristen den 1/7-2012.
Facebook
Klubbens Facebookside kan brukes av medlemmer til å legge ut
spørsmål, diskutere, informere om treff, osv., og til å legge ut bilder av
sine hunder. Hvis det i fremtiden skulle bli forsøkt salg av valper på
NBHKs Facebookside vil det bli krevd bevis på at foreldredyrene er
helsetestet for patella og arvelige øyesykdommer uten anmerkning. Om
dette ikke kan fremskaffes vil innlegget bli fjernet.
Eget bankkort til styreleder
Styret har vedtatt at styreleder skal ha eget bankkort til klubbens konto
for å kunne gjøre innkjøp til klubben uten å måtte bruke av egen inntekt
og etterpå få beløpet refundert. Dette gjør det praktisk lettere og det vil
bli ryddigere i regnskapet, ettersom beløpet vil bli trukket direkte fra
klubbens konto. Per i dag har kun klubbens kasserer bankkort.

Møtet ble avsluttet 20.00
Oslo, 2.2.2012

Anne Kathrine Berner

Kine Rustand

Hege Sky Mokkelbost
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