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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 10.11.2011 Kl. 18.00 

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 

11.14.1 Godkjenning av forrige protokoll, 13.10.2011  

Protokoll godkjent. 

11.14.2 Regnskap: Utstillingsregnskap 

Noen poster rettet. En sammenfattet oversikt skal sendes redaktør innen 
15. november slik at det blir med i julenummeret (#4) av Havanaiser'n.  

11.10.4 

Referatsak 

Mestvinnerlisten 

Skal vi ha med avl- og oppdretterklasse i mestvinnerlistene? Hege ser på 
muligheten for dette og fletter disse inn i regelverket. Hege sender 
reglene ut til styret på høring etter fullført arbeid. 

11.13.3 

Referatsak 

DOGS4ALL 

Styret har funnet ut av hvem som rigger stand på fredag, rigger ned på 
søndag, og hvem som åpner om morgenene, slik at dette er planlagt så 
godt vi kan i forveien. 

11.14.3 Avlsrådet 

Avlsrådet har dessverre ikke kommet skikkelig i gang. Eliv Glette trakk 
seg tidlig i sommer, og et nytt medlem er nødvendig. Trine tar kontakt 
med Lene Heggli som har stor interesse for genetikk og avl. 
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11.14.4 Rasespesialen 2013 

Styret merker seg engasjementet rundt plasseringen av klubbens 
rasespesialer. Det ble tidligere vedtatt å holde rasespesialen 2013 i 
pinsen (18-19. mai), men styret har innsett at dette var et uheldig valg av 
dato med tanke på vår nasjonaldag. Styret har fått innspill om at 
rasespesialen kan holdes i forbindelse med NKK Drammen i 2013, hvor 
rasen skal stille søndag 2. juni. Derfor ser styret på muligheten om å leie 
Hokksund Camping 1. juni, noe som blir en kjørestrekning på ca. 13,6 km 
unna NKKs egen utstilling og vil kunne gjøre det mulig for oss å låne 
dommer av NKK. Det vil da bli mulighet for 2 storcert denne helgen for 
bichon havanais.  

Styret hadde allerede kontaktet dommer med tanke på spesialen i 2013, 
men siden det blir en datoendring ser vi som sagt på muligheten for å 
låne dommer av NKK.  

Styret tar forbehold om at Hokksund Camping takker ja (Kine kontakter 
plassen), og vil se på andre muligheter i nærheten til NKK Drammen 
dersom Hokksund ikke går. 

Eventuelt 11.14.5 – Aktivitetsplan ++ 

Alle kommer med forslag. Trine skriver årsberetning.  

Referatsak 11.13.5 – Årsmøtet 

Endring av datofrist for innlevering av saker til årsmøtet fra 31.12.2011 
til senest 10.01.2012, dette for å gi medlemmene litt bedre tid over jul. 

Forslag fra styret til årsmøtet; tanke luftet om å innføre direktevalg av 
nestleder(slik det er på ledervervet) slik at medlemmene bestemmer 
hvem som innehar dette vervet. Styrets flertall negative til dette pga. at 
det har vært vrient å få nok personer til å ville stille til valg som 
styremedlem, og styret ser for seg at det vil bli vanskelig å få kandidater 
til nestledervervet. Styret ser at det kan være lettere å få folk til å ville 
sitte i styret med dagens ordning.  

Anne gjennomgår vedtektene og ser om det kan gjøres forbedringer. 

Referatsak 11.10.6 – Finn Torget 

Styret bestemte seg for å markedsføre vår løsning på Finn Torget med en 
liten notis i hvert nummer av medlemsbladet. 

11.14.6 – NBHKs Facebookside 

Tanker luftet rundt bruken av klubbens facebookside. Skal det være en 
infoside fra klubbens styremedlemmer til medlemmene eller en 
diskusjonsside? Styret noterer seg at det har vært diskusjon og mange 
konstruktive innlegg og ønsker at dette skal fortsette. Styret vil allikevel 
oppfordre medlemmene til å velge hva som skrives med omhu, og at 
innlegg som kan virke støtende mot andre av klubbens medlemmer vil bli 
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vurdert fjernet i fremtiden. Om noe ønskes behandlet i styret må det 
sendes inn skriftlig/på e-post til bichonhavanais@klubb.nkk.no. Styret 
anser ikke innlegg på facebooksiden som en skriftlig henvendelse til 
styret. 

 

Møtet ble avsluttet 20.31 
Oslo, 10.11.2011 

 

 

Anne Kathrine Berner 
 
 
 

 Kine Rustand 

Hege Sky Mokkelbost 
 
 
 

 Lillian Mogen 

Anne Herseth   
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