PROTOKOLL
Styremøte i NBHK
Dato:

19.01.2012

Sted:

Skype/Lillian Mogen

Innkalt:

Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Lillian Mogen, Hege Sky
Mokkelbost, Anne Herseth, Magne Gryttingslien

Tilstede:

Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Anne Herseth, Magne
Gryttingslien

Fraværende:

Hege Sky Mokkelbost, Lillian Mogen

Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
2012.2.1

Godkjenning av forrige protokoll, 05.01.2012
Protokoll godkjent.

2012.1.2
Referatsak

Klagesak på oppdretter

2012.1.3
Referatsak

Rasespesialen 2015

11.10.4

Mestvinnerlisten

Referatsak

Forslag til komplette regler foreligger. Veteran-utregningen trenger å
forklares bedre. Må diskutere grundigere om avl og oppdrett skal
inkluderes i mestvinnerkonkurransene.

2012.2.2

Nye vedtekter

Etter ny kontakt med oppdretter gis denne frist til 26.01.2012 for å
komme med sin redegjørelse. Dersom denne fristen ikke overholdes blir
saken oversendt NKKs Disiplinærkomité uten ytterligere varsel, i samråd
med vedtaket på forrige styremøte 05.01.2012.

Dommer til rasespesialen 2015 er i boks, styret har mottatt underskrevet
avtale fra Rune Lysgaard. Kine forhører seg med Folkets Hus på
Lillestrøm som mulig lokale.

Noen små endringer i tekst og ordlyd. Godkjent av styret og skal
godkjennes av Årsmøtet 27. mai, deretter av NKK.
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2012.2.3

Innkommet forslag til Årsmøtet
Styret har mottatt et forslag til Årsmøtet 27. mai, innsendt av Hege Sky
Mokkelbost.
“Forslag til lovendring
Jeg vil med dette foreslå at fristen for årsmøtets avholdelse som nå er 30.
juni, settes til 30. august.
Begrunnelse: Det vil lette styrets arbeide og utgifter, og for å slippe å
sende ut innkallelse unødvendig tidlig for å få med saker og valg av
kandidater i bladet vårt. Dette kan da sendes ut i utgave nr. 2.
Valgkomiteen får også lengre tid til å jobbe fram mot årsmøtet.”
Styrets kommentar:
Styret (med unntak av Hege Sky Mokkelbost, som er inhabil) stiller seg
imot forslaget og går inn for å opprettholde dagens ordlyd (30. juni).

2012.2.3

Diskusjonen rundt “sjokolade”
Med henhold til øyefarge: styret i NBHK vil sterkt oppfordre alle til å lese
standarden, hvor det tydelig står at øyne skal være så brune som mulig,
og at gule øyne (rovfugløyne) er en grov feil. Så lenge standarden er klar
på at gule øyne er en grov feil skal hunder som har gule øyne premieres
deretter.
Trine skal på foredrag og høre hva dommere sier ang. “de hvite rasene”.
Hun vil benytte anledningen til å påpeke det ovennevnte for dommerne
tilstede.
Dommere synes rasen er vanskelig å dømme pga. stor variasjon i typer.
Styret er enig om at variasjon er bra så lenge standarden følges.

2012.2.4

Utstillingskomiteen
Styret må annonsere utstillingskomiteen i alle kanaler vi har til rådighet
for å hente inn nødvendig mannskap. Komiteen bør bestå av 5 faste
medlemmer. Per nå sitter 3 medlemmer i komiteen. Den må ha en klar
leder som kan rapportere til styret. Leder må ha erfaring fra utstilling
og/eller stor interesse for og et ønske om å innhente dette. Det må være
en klar arbeidsfordeling. Kine setter opp retningslinjer til utstilling.

Eventuelt

Stille hund med avlsperre?
Styret tror ikke avlsperre er noen hindring for å stille ut en hund på
utstilling, men oppfordrer til å ta kontakt med NKK for endelig svar.
Organisasjonskurs
Hege ønsker å gå organisasjonskurs. Dette er flott, og det er bare å si ifra
når det arrangeres, så er NBHK behjelpelige med økonomiske utgifter.
Klubben oppfordrer til kursing av styremedlemmer og medlemmer i
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råd/komiteer.
Referatsak 2012.1.4 Blad nr. 1
Aktivitetsplan for 2012 er skrevet og godkjennes med en liten endring.
Årsberetning for 2011 er skrevet og godkjennes.
Referatsak 11.14.3 Avlsrådet
Trine skal ordne møte med medlemmene i avslrådet. Lene Heggli har
takket ja til å være med i rådet.
Referatsak 11.14.4 Rasespesialen 2013
Kine foreslår å leie Drammen Hundepark i stedet for Drammen Camping
1. juni 2013. Denne hallen har kunstgress, kan deles inn i flere deler, og
har vært brukt til utstilling tidligere. Da er vi også sikret mot dårlig vær og
hundene slipper stekende sol. Ligger svært nære NKKs egen utstilling 2.
juni. Kine forhører seg med Drammen Hundepark.

Møtet ble avsluttet 19:56
Oslo, 19.01.2012

Anne Kathrine Berner

Kine Rustand

Hege Sky Mokkelbost

Lillian Mogen

Anne Herseth
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