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PROTOKOLL 

Styremøte nr. 1, 2012 i Norsk Bichon Havanais Klubb 

Dato: 05.01.2012 

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, Hege Sky 
Mokkelbost, Anne Herseth, Magne Gryttingslien 

Fraværende:  

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

2012.1.1 Godkjenning av forrige protokoll, 10.11.2011  

Protokoll godkjent. 

2012.1.2 Klagesak på oppdretter 

Etter å ha mottatt skriftlige klager, har styret i NBHK har sendt 2 brev pr. 
e-post og 1 brev per vanlig brevpost, men har ikke mottatt svar fra 
innklaget oppdretter.  

Saken blir derfor oversendt NKKs Disiplinærkomité, da styret føler det er 
nødvendig for å få løst saken. Innklaget oppdretter og klagere blir varslet 
om dette. 
Oppdretter innehar tillitsverv i klubben og blir strøket fra dette vervet 
med umiddelbar virkning i påvente av Disiplinærkomiteens vedtak. 

11.14.4 

Referatsak 

Rasespesialen 2013 

Etter vedtak om at styret forsøker å få lagt rasespesialen til 1. juni 2013, 
har Kine kontaktet både Hokksund Camping og Drammen Camping, som 
begge er innenfor NKKs krav om at utstillingen må arrangeres maksimum 
5 mil unna deres egen utstilling 2. juni for at klubben kan få låne 
dommer.  

Hokksund Camping opplyser om at en annen klubb pleier å ha utstilling 
fast den første helgen i juni hvert år, og den er dermed utelukket.  

Drammen Camping stiller seg positive til forslaget, og ber klubben 
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komme tilbake 1. mai når plassen åpner for sommersesongen for å 
bekrefte reservasjonen for 1. juni 2013.  

Styret i NBHK vil se på hvilke klubber som har sendt ut generell tillatelse 
til å ta med deres raser på utstillinger i 2013, og ut i fra dette finne ut av 
hvilke andre raser det kan være aktuelt å ta med. Styret vil fokusere på 
raser i FCI gruppe 9.  

2012.1.3 Rasespesialen 2015 

Norsk Kennel Klub har fått Europautstillingen til Lillestrøm i 2015, mer 
bestemt 4-6. september. Styret lufter tanken om å holde vår rasespesial i 
nærheten en av dagene når rasen ikke stiller på Europautstillingen for å 
gjøre det attraktivt for våre medlemmer å ta turen. Dette vil naturligvis 
ikke bli bestemt før langt frem i tid, dette skal ikke søkes om før 1. 
februar 2014. Styret hører med Folkets Hus på Lillestrøm om deres 
tanker rundt å ha et slikt arrangement.  

Styret vet at NKK allerede arbeider med å skaffe dommere til 
Europautstillingen, og tenker at vi også bør være tidlig ute. Styret hører 
derfor med dommer Rune Lysgaard om hans tanker rundt å være med på 
et slikt arrangement i 2015.  

11.13.3 

Referatsak 

DOGS4ALL 

Oppsummering: Styret er godt fornøyde med gjennomføringen av årets 
stand på DOGS4ALL. Med unntak av at vi ikke fikk vært med på 
raseparaden lørdag 26. november fordi rasen ikke var ferdig i ringen, er 
vi fornøyde.  

På grunn av at rasens bedømming tok lang tid ble dessverre standen litt 
underbemannet denne perioden, noe vi må være obs på til DOGS4ALL 
2012.  

Shopen solgte for 1285 kroner, noe vi også er godt fornøyde med. 
Standen var godt besøkt. 

2012.1.4 Blad nr. 1 

Frist 6. februar til Havanaiser’n nr. 1, 2012. Vi må ferdigstille stoff som 
skal i bladet med tanke på årsmøtet.  

Kine skriver aktivitetsplan. 

Trine skriver årsberetning. 

Kine ser på og forsøker å forfatte korte, men gode presentasjoner av de 
mestvinnende i voksen og valp, mens Trine tar seg av det samme for 
mestvinnende veteran. 
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Eventuelt Utstillingssamarbeid med Norsk Dobermann Klub 

Styret har plukket opp et mulig samarbeid om utstilling i Letohallen i 
april 2013. Muligheten for dette vil avgjøres snarlig, fristen for å søke 
NKK om utstilling er 1. februar. Håpet er at dette vil gi NBHK et 
økonomisk tilskudd som vil gagne klubben når vi skal arrangere egen 
spesial litt senere samme år, i tillegg til dyrebar erfaring. Dette vil blant 
annet avhenge av at vi får hentet inn nødvendig arbeidskraft fra våre 
medlemmer. Trine hører med NDK om et mulig samarbeid. 

Ny lovmal fra Norsk Kennel Klub 

Trine ser igjennom lovene og tilpasser de til NKKs nye lovmal, som 
deretter må godkjennes på årsmøtet. 

Opplisting av utstillingsresultater 

Skal Excellent listes opp under utstillingsresultater, eller kun Excellent 
med CK? Det er blitt gjort litt forskjellig når resultater har blitt lagt ut på 
hjemmesiden. Styret går inn for å liste opp også de som får Excellent 
uten CK, for å hedre også disse gode hundene.  

Referatsak 11.14.3 

Lene Heggli har ikke ennå blitt forespurt om en plass i avlsrådet. Trine tar 
tak i dette og kontakter Heggli.  

Referatsak 11.13.5, senest fra protokoll 10.11.2011. 

Anne Herseth skulle se igjennom klubbens vedtekter. I og med at styret 
har mottatt ny lovmal fra NKK siden sist blir dette overflødig å gjøre to 
ganger. 

Diskusjon rundt “sjokolade” som farge på bichon havanais 

Styret merker seg diskusjon rundt dette temaet, og med dette følger 
diskusjon rundt øyefarge. I standarden står det tydelig at gule øyne er en 
diskvalifiserende feil. Styret skal derfor gjøre dommerforeningen 
oppmerksom på dette, for å hindre at dette sklir ut.  

Kontingent 

Styret vil på årsmøtet gå inn for at medlemskontingenten holdes på 
dagens nivå. 
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Møtet ble avsluttet 20:12 
Oslo, 05.01.2012 

 

 

Anne Kathrine Berner 
 
 
 

 Kine Rustand 

Hege Sky Mokkelbost 
 
 
 

 Lillian Mogen 

Anne Herseth   
 
 


