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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 13.10.2011 Kl. 18:00 

Sted: Skype/hos Lillian 

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 

Fraværende: Magne Gryttingslien 

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

11.13.1 Godkjenning av forrige protokoll, 22.09.2011  

Forrige protokoll godkjent 

11.13.2 Regnskap 

Gått igjennom diverse poster 

11.10.4 
Referatsak 

Mestvinnerlisten 

Forslag fra Hege foreligger angående endringer i reglene for 
mestvinnerlistene. Disse går på å tydeliggjøre reglene slik at det skal 
være enkelt å forstå hvordan poengene regnes ut.  

Diskusjon om veteraner skal få med poeng oppnådd i voksenklassene inn 
i veteran-mestvinnerlisten slik det gjøres i dag, eller om kun poeng 
oppnådd spesifikt som veteran (BIR veteran, BIS veteran osv.) skal telle i 
veteran-mestvinnerlisten.  

Styrets flertall gikk inn for å opprettholde dagens ordning, men det ble 
ikke tatt en endelig beslutning. Saken undersøkes videre slik at alle 
synspunkter kan bli vurdert før saken avgjøres.  

Styret er også avhengig av at BIG og BIS-resultater blir sendt inn, 
ettersom disse ikke foreligger på Dogweb. 

Styret diskuterte muligheten for å legge ut en liste på www.nbhk.info 
hvor det fremgår hvilke BIG/BIS poeng hunder har blitt tildelt, slik at det 
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ikke er kun klubbens styre som ser disse tallene, men at de da vil kunne 
kontrolleres av alle. Kine ser på og utarbeider et forslag for hvordan 
dette eventuelt skal presenteres på www.nbhk.info.  

11.13.3 DOGS4ALL 

Plass på rasetorg er bekreftet. Betaling er bekreftet.  
Raseparade begge dager. Kine, Trine og Hege vil være der begge dager. 
Trine setter opp liste over hva som må gjøres (arbeidsliste). 
Lysbildeshow til bruk på stand – Trine har nesten fullført dette. 
Årets hundehelt skal kåres på DOGS4ALL, annonsere dette på 
www.nbhkk.info. 

Vi bestiller strøm, kroker til bilder og to bord til standen vår, slik som i 
fjor. Annonsér behov for folk som vil hjelpe til på www.nbhk.info. 

11.13.4 Møtekalender 

10.11.2011 Kl. 18:00 
05.01.2012 Kl. 18:00 
02.02.2012 Kl. 18:00 

11.13.5 Årsmøte 2012 

Årsmøtet avholdes etter vår rasespesial på Morokulien 27. mai. 
Saker til årsmøtet må være klubben i hende senest 31.12.2011. 
Valgkomiteens forslag til kandidater skal leveres ca. 15. Februar. 
Vi ser om vi kan forskyve Havanaiser'n nr. 1, 2012 til slutten av mars for å 
få med det nødvendige innholdet if.t. årsmøtet. 
Årsmøtet annonseres m/innkalling i Havanaiser'n nr. 4, 2011 - 
"julenummeret".  

Eventuelt Referatsak 11.11.3 - Juleannonse i NKKs Hundesport 

Full pris for helsides annonse i hundesport er 7220,-. Norsk Bichon 
Havanais Klubb sponser våre medlemmer med 3000,- i forbindelse med 
annonsen – gjenværende sum blir fordelt likt på medlemmene som er 
med på annonsen (p.t. 19 medlemmer). 

Referatsak 11.12.4 - Penner med klubbens kjennetegn 

Penner er bestilt. 

11.13.6 - Juleannonse i Havanaiser'n 

Oppfordre medlemmene til å sende inn sine juleannonser i god tid innen 
manusfristen ca. 15. november på www.nbhk.info. 

 

 

Møtet ble avsluttet 20:51 
Oslo, 13.10.2011 
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Hege Sky Mokkelbost 
 
 
 

 Lillian Mogen 

Anne Herseth   
 


