PROTOKOLL
Styremøte i NBHK
Dato:

22.09.2011 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, Hege Sky
Mokkelbost, Anne Herseth

Fraværende:

Magne Gryttingslien

Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
11.12.1

Godkjenning av forrige protokoll, 01.09.2011
Forrige protokoll godkjent.

11.12.2

Regnskap
Saldo pr. 31.08.2011: 87804, 95.
Rettelse av en post i regnskapet.
Godkjent.

11.12.3

Patella-attester også for hjemmesiden
Attester på patella luksasjon-undersøkelse med resultat 0/0 for begge
foreldredyr kreves innsendt til Norsk Bichon Havanais Klubb før
annonsering på hjemmesiden. Dette gjelder selvsagt også for
annonsering på Finn Torget via NBHK.

11.10.6

Finn Torget

Referatsak

På spørsmål om det kan gjøres endringer i annonser som ligger ute med
NBHKs løsning på Finn Torget ble dette undersøkt, og det er fullt mulig å
gjøre endringer i både tekst og bilder.

11.10.4

Mestvinnerlisten

Referatsak

Ingen fremgang. Hege Sky Mokkelbost skal se på reglene og sette
sammen et forslag til neste styremøte 13.10.2011.
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11.10.3

Retningslinjer for medlemsbladet

Referatsak

Forskjellen mellom skriftlige klager og muntlig kritikk ble diskutert. Styret
har ikke mottatt skriftlig klager på medlemsbladet, slik det muligens kan
oppfattes i tidligere protokoller, men muntlig kritikk. Klager/kritikk
vurderes i forhold til alvorlighetsgrad i forhold til om innholdet i klagen
skal inngå i protokollene.
Retningslinjene for medlemsbladet sendes nåværende redaktør for
gjennomsyn slik at redaktøren kan komme med sine ideer og
tanker/forslag.

11.12.4

Reklametilbud – kulepenn med klubbens kjennetegn
Klubbens leder har mottatt tilbud på kulepenner med klubbens
kjennetegn. Disse har en pris på kroner 18,75 inkl. mva. per stykk. Det vil
komme en engangskostnad på kroner 305 for utforming av materiell hos
forhandler. Styret ønsker blått blekk i kulepennene.
For innkjøp av 100 penner med klubbens kjennetegn vil prisen bli kroner
2180. Anne Kathrine Berner tar kontakt og forhører seg med forhandler
om mulig innkjøp.

Eventuelt

Eventuelt
Generell tillatelse til utstillinger i 2013 sendes ut, med unntak av helgen
18-20 mai da vi har vår spesial. Vi vil allikevel vurdere direkte søknader i
de 3 nordligste fylkene denne helgen.
Tanker rundt å avholde rasespesialen i nord med stor-cert ble luftet.
Anne Herseth ser nærmere på muligheten for dette.
Kine Rustand ser på muligheten for å få lagt utstillinger i Sverige og
Danmark inn i vår terminliste på www.nbhk.no.

Neste møte: 13.10.2011 Kl. 18:00
Møtet ble avsluttet 19:55
Oslo, 22.09.2011
Anne Kathrine Berner

Kine Rustand

Hege Sky Mokkelbost

Lillian Mogen

Anne Herseth
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