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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 22. mars 2012 

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, Hege Sky 
Mokkelbost, Anne Herseth, Magne Gryttingslien 

Fraværende:  

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

2012.5.1 Godkjenning av forrige protokoll 2. Februar 2012  

Protokoll godkjent 

2012.5.2 Matadoravl 

Avlsrådet har gjort styret oppmerksom på et par tilfeller av overdreven 
bruk av et par hannhunder i avl. Disse hannhundene ligger begge i fare 
for å overskride NKKs 5% regel: 

En hund bør ikke ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall 
registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode. 

Eierne av disse hundene vil derfor motta en advarsel fra styret i NBHK 
hvor de blir gjort oppmerksomme på dette. 

5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen over de siste 5 årene 
tilsier 74,7 avkom per hannhund. Styret ser alvorlig på dette, og 
oppfordrer alle oppdrettere til å sette seg godt inn i ansvaret som følger 
med oppdretterrollen. 

2012.5.3 Kasserer 

Lillian ønsker ikke å fortsette som kasserer når hun trer ut av styret på 
årsmøtet 27. Mai. Styret må derfor se seg om etter en erstatter. 

  



 

NBHK Protokoll  Side 2 / 2 

2012.4.2 

Referatsak 

Arbeidsinstruks 

Lillian og Trine har begge kommet med forslag til arbeidsinstruks for sine 
verv, henholdsvis kasserer og styreleder. Kine skal se på instruks for 
webmaster-oppgaven. Nestleder-vervet er i største grad et vanlig 
styreverv og om nødvendighetene tilsier at denne må ta over for 
styreleder vil styreleders arbeidsinstruks være til stor hjelp.  

2011.9.3 

Referatsak 

Rasespesialen 2012 

Styret og utstillingskomiteen må begynne arbeidet frem mot 
rasespesialen 27. Mai. Hege, Trine, Lillian, Magne og Kine kommer. 
Arbeidet med å fordele jobber er påbegynt. 

Trine innkaller utstillingskomiteen til møte. Alle forsøker å få tak i 
gavepremier til utstillingen. 

Det må bestilles sløyfer, rosetter, pokaler og kritikker. Magne henter 
pokalene. 

Alle må rigge og rydde før og etter utstillingen. 

Eventuelt Momsrefusjon – referatsak 

Lillian skal sjekke ut momsrefusjon ang. medlemsbladet. 

Bankkort – referatsak 2012.4.2 

Styreleder har foreløpig ikke gått til anskaffelse av bankkort til klubbens 
konto. 

Invitasjon til å avholde rasespesial i tilknytning til EUW-15. 

NBHK har mottatt invitasjon fra NKK om å avholde rasespesialen i 2015 i 
tilknytning til Europavinnerutstillingen på Norges Varemesse. Styret vil 
takke ja til invitasjonen. Invitasjonen innebærer også muligheten om å 
søke NKK om et ekstra kennelcert i 2015. 

 Møtet ble avsluttet 20:13 
Oslo, 22. Mars 2012 
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