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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 18. april 2012 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, Anne Herseth 

Fraværende: Hege Sky Mokkelbost, Magne Gryttingslien 

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

2012.6.1 Protokoll fra forrige styremøte, 22. mars 2012 

Protokoll godkjent 

Det ble bemerket at protokoll skal sendes ut raskere etter møter og at 
agenda skal sendes ut senest 1 uke før møtene. 

2011.9.3 
Referatsak 

Rasespesialen 2012 

Trine bestiller pokaler i typen Soleie fra Trofé (www.trofe.no). 15 x 27 
cm. 11 x 25 cm. 

Trine bestiller også medaljer(20 stk.) til barn og hund og  
medaljebånd i rødt, hvitt og blått. 

Lillian kjøper loddbøker når vi vet hvor mange premier vi har å lodde ut. 

CK-premier: Penn m/NBHKs logo. Rosett må kjøpes av utstiller. 

Cert + res. cert: Premie (nett?) + rosetten 

Anne Kathrine Berner vil være utstillingsleder og ansvarlig for utdeling av 
premiene på utstillingen. 

2012.4.2 
Referatsak 

Arbeidsinstruks 

Kine fortsetter arbeidet med instruks for webmaster-vervet, da hun ikke 
har fullført dette. 
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2012.5.2 
Referatsak 

Matadoravl 

Styret vedtok å sende brev til eierne av hannhunder som overstiger 45 
avkom innen en treårsperiode. Styret mener dette er bekymringsfullt 
med tanke på videre utvikling av rasen og mener det er viktig at dette 
blir bemerket. Ifølge NKKs retningslinjer om at antall avkom ikke skal 
overstige 5 % av antallet registrerte valper over en 5-årsperiode er 
antallet avkom en havanais kan ha etter seg nå oppe i 74 valper. De som 
begynner å nærme seg dette tallet på mye kortere tid vil derfor motta en 
bekymringsmelding.  Kine og Trine deltok på avlsrådets møte tirsdag 17. 
april hvor dette ble diskutert med avlsrådets medlemmer. 

Eventuelt Møtekalender 

10. mai 18.00 

21. mai 19.00 

 Havanaiser’n nr. 3, 2012 

Vi satser på utsendelse siste uka i juni. Denne utgaven vil i hovedsak 
inneholde stoff fra årsmøtet og rasespesialen. Opprettholder fristen 30. 
mai. 

Diplomer eller rosetter til mestvinnere? 

Styret beholder tradisjonen med å gi diplomer til mestvinnende i de 
respektive klassene. 

 
Oslo, 18. april 2012 

Neste møte 10. mai kl. 18.00 

 

 

 

 

Anne Kathrine Berner 
 
 
 
 

 Kine Rustand 

   

Hege Sky Mokkelbost 
 
 
 
 

 Lillian Mogen 

Anne Herseth   
 


