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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 21. juni 2012 

Sted: Skype 

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

Tilstede: Anne Kathrine Berner, Elin Isaksen, Hege Sky Mokkelbost, Anne 
Herseth, Magne Gryttingslien, Kine Rustand 

Fraværende: Heidi Moe 

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

2012.9.1 Godkjenning av protokoller  

Protokoll fra styremøtet 10. mai ble godkjent. Referat fra 21. mai ble 
godkjent (styret ble ikke beslutningsdyktige på grunn av frafall, det ble 
derfor ikke avholdt et formelt styremøte).  

2012.9.2 Konstituering av styret 

Ledige verv ble besatt. Styrets sammensetning blir som følger: 
Nestleder: Anne Herseth 
Kasserer: Styret vedtok å leie inn en kompetent regnskapsfører, med 
hjemmel i vedtektene som gir rom for dette. NKK blir antakeligvis 
kontaktet for å høre om de har noen de kan anbefale.  
Sekretær: Kine Rustand 

2012.9.3 Rasespesialen 2014 

Styret må etter hvert finne sted og dommer til rasespesialen i 2014. 
Denne skal søkes om innen 1. februar 2013. Styret skal forsøke å finne 
frem til aktuelle dommere. Styret vil også se på muligheten for å holde 
utstillingen motsatt dag av en NKK utstilling, tanker omkring NKK 
Ålesund, Trondheim og Harstad ble luftet.  
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2012.9.4 Møtekalender 

Styremøter skal avholdes: 

23. august kl. 18.00 
20. september kl. 18.00 
18. oktober kl. 18.00 
15. november kl. 18.00 

2011.14.4 

Referatsak 

Rasespesialen 2013 

NBHK har booket Drammen Hundepark. Dommer blir Svein Erik Bjørnes. 
Det ble dommerbytte etter at utstillingen ble flyttet fra pinsehelgen til 1. 
juni, dommeren styret hadde kontaktet kunne dessverre ikke på den nye 
datoen (Kurt Nilsson).   

Norsk Lhasa Apso Klubb v/Morten Sterri har sendt styret forespørsel om 
å få dele hallen med vår klubb 1. juni. De arrangerte Tibethund i 
Drammen Hundepark i 2012, og vil gjerne gjenta dette i 2013, da det er 
god plass til flere ringer i hallen. Styret besluttet å si ja til forespørselen, 
da dette er en fin mulighet til å senke kostnadene ved arrangementet.  

Styret presiserte overfor NLAK at NBHK skal arrangere egen utstilling, 
men at det kan bli mulighet for å dele på mannskap, noe begge klubber 
kan være tjent med.  

Eventuelt Plass på rasetorget DOGS4ALL 2012 er bestilt og betalt. 

Rosetter til BIR-vinnerne på rasespesialen er ennå ikke sendt ut ettersom 
klubben ikke har mottatt rosettene fra leverandør.  

Styret har ikke mottatt ordrebekreftelse på nøkkelringene som er bestilt 
fra Adler og tar dermed kontakt med firmaet for å høre om bestillingen 
evt. må sendes på nytt.  

 

Møtet ble avsluttet ca. 19.00 
Oslo, 21. mai 2012 

 

 

Anne Kathrine Berner 
 
 
 

 Elin Isaksen 

Hege Sky Mokkelbost 
 
 
 

 Magne Gryttingslien 

Anne Herseth   
 


