PROTOKOLL
Styremøte i NBHK
Dato:

10. mai 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,
Magne Gryttingslien

Fraværende:

Hege Sky Mokkelbost

Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
2012.7.1

Godkjenning av protokoll fra forrige møte, 18. april 2012
Protokoll godkjent.

2011.9.3

Rasespesialen 2012

Referatsak

Premier og medaljer klare til å hentes hos Trofé. Premier fra Hund-1 er
hentet.
Partytelt lånes av BolCot for kr. 1000 på søndagen 27. mai. Sekretariat,
shop og loddsalg skal inn der.
Lodder: Staples. 1000 lodd for 129 kroner + 100 konvolutter. Lillian
kjøper inn.
Klubben har leid gapahuken ved Montebello lørdag og søndag for 300
kroner. Lørdag blir det grilling for alle klubbene, søndag bruker vi den til
å avholde årsmøtet.
Dommergave: Samme som i fjor, bok om rasen vår.
Lillian handler inn vin til ringpersonalet.
Klubben bestiller mat til ringpersonellet hos Grensestua.
Trine bestiller kritikkskjemaer, premielister og katalogen fra NKK. Lars
Blomberg skal levere disse til Elsa Løkken som tar de med til oss.
NBHK har totalt 69 påmeldte. Det blir 2 timers pause mellom utstillingen
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og årsmøtet.
Vi gjør oss ferdig med valpene først, deretter de andre rasene. Vi satser
på oppmøte kl. 11.30 for bichon havanais.
Trine purrer på Royal Canin om gavepremier.
2012.2.3

Årsmøtet

Referatsak

Trine har skrevet ut 40 eksemplarer av sakspapirene og 20 ekstra
stemmesedler. Lillian handler inn litt sjokolade/kjeks. Trine spør om
Bente Karlsen har mulighet til å være ordstyrer. Diplomer til
mestvinnende er ferdige og det gjenstår kun å skrive ut disse.

2012.5.2

Matadoravl

Referatsak

Trine ser på brevet på nytt, lar linjen om at det ideelle i avl er å
etterstrebe lik brukt av hannhunder og tisper stå. Alle uttrykker
tilfredshet med at brevet skal fremstå som nøytralt og formelt, ikke skal
være for langt og omfattende, men at det skal påpeke overdreven avl,
som er hovedformålet med brevet.

Eventuelt

Nøkkelringer
Trine bestiller 50 stk. nøkkelringer med logo og norsk flagg på fra Adler til
ca. 872, 50 kroner.
Regnskap
Lillian setter opp søknad om momsrefusjon til NKK for 2010 og 2011. Hun
setter også opp oversikt over regnskap som skal inn i blad nr. 2. Klubben
har noen utestående betalinger fra diverse annonser, som vi ønsker å få
innkrevet.

Møtet ble avsluttet 19.55
Oslo, 10. mai 2012
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