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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 11.08.2011 Kl. 17.00 

Sted: Konferanse via 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 

11.10.1 Godkjenning av forrige protokoll 

Godkjennes etter korrektur av en datofeil. 

11.10.2 Leder i avlsrådet 
Klubbens avlsråd trenger ny leder, ettersom leder har trukket seg. Flere 
navn ble diskutert, men flere navneforslag må på bordet før en 
beslutning blir fattet.  

11.10.3 Medlemsbladet 
Etter kritikk på nummer 2/2011 skal styret som ansvarlig utgiver sette 
opp retningslinjer for bladets innhold. Kine ser på dette. Det må også 
presiseres i hver utgave at innholdet i hver enkelt artikkel står for 
skribentens regning og ikke nødvendigvis er sammenfallende med styrets 
oppfatning.  
F.eks så kan forsidene på bladet brukes fast slik: 
Nr. 1 – Mestvinnende bichon havanais 
Nr. 2 – Rasespesial 
Nr. 3 – Fri forside 
Nr. 4 – Julemotiv 

11.10.4 
Referatsak 

Mestvinnerlisten 
Styret har mottatt kritikk angående hvordan vinnerne av 
mestvinnerlisten ble presentert i 2. utgave 2011 av Havanaiser’n. 
Vinnerne ble presentert som mestvinnende hanne og mestvinnende 
tispe. Styret har mottatt ønske om at vinnerne presenteres med 
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mestvinnende havanais og mestvinnende havanais i motsatt kjønn. Dette 
tas til etterretning.  

11.10.5 
Referatsak 

Registrering av patella på dogweb 
Ingen fremgang i denne saken.   

11.10.6 
Referatsak 

Finn.no 
Styret i NBHK besluttet å inngå partneravtale med Finn.no. Dette åpner 
for annonsering av valpekull under klubbens paraply på Finn.no. 
Formidlingen av valpekull på Finn.no vil få en pris på 100 kroner, 
ettersom denne avtalen har en kostnad på 9400,- eks. mva for klubben. 
Styret presiserer at annonsering på hjemmesiden www.nbhk.info fortsatt 
vil være en gratistjeneste til våre medlemmer.  

Eventuelt Litt avlsstatistikk 
5% regelen for bruk av hannhunder ble diskutert og regnet på. Styret 
kom frem til at dette betyr at en hannhund kan ha (ifølge regelen) opptil 
58,75 avkom. Styret anmoder oppdrettere om at dette er for mange 
avkom per hannhund om vi skal beholde variasjonen i gen poolen i 
fremtiden.  

Møtekalender: 
01.09.2011 Kl. 18.00 
22.09.2011 Kl. 18.00 
13.10.2011 Kl. 18.00 

 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 19.00 
Skotselv, 11.08.2011 

 

 

Anne Kathrine Berner 
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