PROTOKOLL # 4
Styremøte i NBHK
Dato:

20. mars 2013

Sted:

Skype

Innkalt:

Anne Kathrine Berner, Anne Herseth, Elin Isaksen, Magne Gryttingslien,
Kine Rustand, Heidi Moe, Dagfinn Fosen

Tilstede:

Anne Kathrine Berner, Anne Herseth, Elin Isaksen, Magne Gryttingslien,
Kine Rustand, Heidi Moe, Dagfinn Fosen

Fraværende:
Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
2013.4.1

Godkjenning av protokoll
Protokoll fra 19. februar 2013 ble godkjent.

2013.4.2

Konstituering av styret
Leder: Anne Kathrine Berner
Nestleder: Anne Herseth
Styremedlemmer: Elin Isaksen, Magne Gryttingslien, Kine Rustand
Varamedlemmer: Heidi Moe, Dagfinn Fosen
Kine Rustand fortsetter som sekretær.

2013.3.2

Klagesak på oppdretter
Styret har fått opplyst at saken er løst.

2012.11.5

Årsmøtet 2013 - evaluering

Referatsak

Styret har mottatt kritikk etter årets årsmøte.
Det vil komme egen uttalelse fra styret angående dette. NBHK har vært i
kontakt med de instanser vi har til rådighet, i dette tilfellet Norsk Kennel
Klub, og de fastholder at valget ble lovlig gjennomført.
Styret vedgår imidlertid at rutinene skal endres til neste årsmøte slik at
det ikke vil foreligge tvil ved fremtidige valg.
Styret vil be om en kommentar fra valgkomiteen, selv om styret er
innforstått med at valgkomiteen er valgt direkte av årsmøtet og at styret
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dermed ikke kan kreve en kommentar.
Det vil bli et ekstra styremøte 3. april kl. 18 i denne forbindelse.
2011.14.4

Rasespesialen 2013
Det skal ordnes med bemanning til parkeringen ved Drammen
Hundepark, dette gjøres sammen med Tibethund som skal dele hallen
med NBHK.
Hotell til dommeren er bestilt og ordnet av Morten Sterri (Norsk Lhasa
Apso Klubb) for Tibethund.
Det skal holdes et medlemsmøte i etterkant med et foredrag fra et
helseperspektiv. Hvem foredragsholder blir er ennå ikke klart, men styret
har vært i kontakt med NKKs veterinærkonsulenter. Dersom
foredragsholder ønsker å bruke data/Powerpoint skal Kine Rustand
undersøke mulighetene for dette med Hundeparken.
Styret ønsker å ordne en dommerpresentasjon i forkant av spesialen og
at dommeren skriver litt om utstillingen i etterkant.
Det skal holdes noen open show-klasser hvor alle havanaiser kan meldes
på med utstillingsfeil eller for moro skyld, inkl. far og hund/barn og hund.

Orienteringssak

Styrevedtak fattet utenom styremøter
Styret gjorde vedtak (via e-post) på å invitere Sven Slettedal som
observatør.

Eventuelt

Styret har mottatt patella-attester på 12-uker gamle valper med
forespørsel om disse kan formidles via klubben.
Styret synes det er interessant med patella-attester på valper og ønsker
å undersøke mer om dette, men slik klubbens retningslinjer er per nå kan
ikke valpene formidles kun utifra disse attestene. Retningslinjene krever
patella-attester og øyelysning på begge foreldrene, og styret kan ikke
vike fra dette.
Sak innsendt fra medlem angående valgkomiteens arbeid i forkant av
årsmøtet skal videresendes valgkomiteen.
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Oslo, 20. mars 2013

Anne Kathrine Berner

Anne Herseth

Magne Gryttingslien

Elin Isaksen

Kine Rustand
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