PROTOKOLL
Styremøte i NBHK
Dato:

17.10.2012, 18.30

Sted:

Skype

Innkalt:

Anne Kathrine Berner, Elin Isaksen, Hege Sky Mokkelbost, Anne
Herseth, Magne Gryttingslien, Heidi Moe, Kine Rustand

Tilstede:

Anne Kathrine Berner, Hege Sky Mokkelbost, Anne Herseth, Magne
Gryttingslien, Heidi Moe, Kine Rustand

Fraværende:

Elin Isaksen

Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
2012.12.1

Godkjenning av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte 25.9.2012 ble godkjent.

2012.12.2

Henvendelse fra medlemmer
Sak 1: Medlemmene ville gjerne vite hvorfor styret, ved publisering av
valpekull, velger å opplyse om distichiasis (feilstilte øyehår) når en av
foreldrene har dette - når NBHK uansett godkjenner kullet.
Medlemmene mener det ikke skulle være nødvendig å opplyse om dette
på NBHKs nettside fordi det kan skremme nye valpekjøpere som ikke vet
hva distichiasis er og at de derfor kan tro at dette er en alvorlig lidelse.
Svar fra NBHK: Distichiasis anses ikke som et stort problem på rasen så
lenge affisert hund pares med fri hund. Styret ønsker å avdramatisere
diagnosen ved å vise at selv om en av foreldrene har distichiasis så blir
kullet godkjent. Styret føler det har en opplysnings- og informasjonsplikt
i slike tilfeller, og vil være sikre på at valpekjøper får best mulig
informasjon.
Sak 2: Medlemmene foreslår en oppdretterliste som skal publiseres i
bladet.
Svar fra NBHK: Styret takker for et godt forslag og vil gjennomføre dette
fra Havanaiser’n nr. 1, 2013. Invitasjon til å delta på listen vil komme i
Havanaiser’n nr. 4, 2012.
Styret vedtok også å stoppe formidling av kull hvor en av foreldrene har
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fått diagnostisert Hofteleddsdysplasi.

2012.12.3

DOGS4ALL 2012
Bestilling av utstyr til stand: 2 bord, strøm. Stand begge dager.
Skal delta på raseparaden begge dager så sant vi rekker det.
Anne Kathrine Berner får finansiert overnatting fra fredag-søndag.
Kine Rustand får finansiert 50 % av overnattingskostnadene fra lørdagsøndag, og betaler de resterende 50 % selv.
NBHK bestiller 5 parkeringsbevis til Anne Kathrine Berner, Anne Herseth,
Hege Sky Mokkelbost, Magne Gryttingslien og Kine Rustand.

2012.11.3

Rasespesialen 2014

Referatsak

Vikhammer Camping i Trondheim er bestilt 6. juli 2014. NBHK har
reservert 5 dobbeltrom og 5 hytter. Kurt Nilsson ville svært gjerne
dømme bichon havanais i Norge, men måtte takke nei da han allerede
var booket. Andre navn på blokken er Frank Christiansen, Per Kr.
Andersen og Kjerstin Nilsson. Anne Kathrine Berner forespør dommerne.

2012.11.5

Årsmøtet 2013

Referatsak

Årsmøtet skal avholdes i forbindelse med NKK Kristiansand lørdag 16.
mars 2013. Styret må finne et egnet sted/lokale og skal høre med NKK
om de kan være behjelpelige med dette. Invitasjon til årsmøtet med
frister kommer i Havanaiser’n nr. 4, 2012.

Eventuelt

Henvendelse angående videresalg av valp
Personen som har henvendt seg til klubben er ikke medlem. Personen
har allerede før styremøtet snakket med Anne Kathrine Berner og Anne
Herseth på telefon, de har gitt tilbakemelding ang. personens sak. Styret
vedtok og ikke bruke mer tid på denne saken ettersom personen ikke er
medlem og dermed ikke har rettigheter i klubben.
Kontingentutsendelse
NKK vedtok nylig å endre på tidspunktet for utsendelsen av
kontingentkravet. Det skal nå sendes ut med Hundesport nr. 1, i stedet
for med Hundesport nr. 11/12. Dette vedtaket har NKK gjort uten høring.
Vedtaket betyr tap av renter, forsinkelse i innbetaling med tanke på
medlemslisten (noe som kan bli problematisk hvis årsmøtet avholdes
tidlig på året). Et stort antall klubber har uttrykt sin misnøye med
vedtaket. Norsk Berner Sennenhundklubb har sendt ut et saklig og godt
skrevet brev til NKK hvor de klager på vedtaket, og NBHK vil sende inn
lignende klage til NKK og støtte seg til dette brevet.

NBHK protokoll

Side 2 / 3

Kurs
Hege Sky Mokkelbost vil gjerne gå organisasjonskurs som skal avholdes i
Fredrikstad i november. Hun skal samtidig undersøke om det finnes noe
nærmere hennes bosted (Kristiansund), men skal selvfølgelig få dekket
kursavgiften og etv. overnatting.
Lene Heggli i avlsrådet vil bli påmeldt avlsrådskurs og vil også få dekket
kursavgiften og evt. overnatting.

Møtet ble avsluttet kl. 20.02
Skotselv, 17.10.2012

Anne Kathrine Berner

Anne Herseth

Hege Sky Mokkelbost

Magne Gryttingslien

Kine Rustand
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