PROTOKOLL NR. 2, 2013
Styremøte i NBHK
Dato:

23. januar 2013

Sted:

Skype

Innkalt:

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

Tilstede:

Anne Kathrine Berner, Anne Herseth, Magne Gryttingslien, Hege Sky
Mokkelbost

Fraværende:

Elin Isaksen, Heidi Moe

Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
2013.2.1

Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr. 1, 2013 ble godkjent. Protokoll fra styremøte
nr. 13, 2012 har fortsatt ikke blitt levert styret og mangler derfor
godkjenning.
Referat fra avlsrådsmøte datert 7. januar 2013 ble tatt til etterretning av
styret og ble godkjent. Styret åpner for medlemsmøte etter årsmøtet om
emner som kan være aktuelle, for eksempel hofteleddsdysplasi og
korthårsgenet hos bichon havanais, hvis det blir tid og dette er ønskelig.
NBHK har måttet informere Astrid Indrebø hos NKK om korthårsgen hos
bichon havanais, noe hun ikke var klar over at fantes.

2013.2.2

Nye retningslinjer for avl, retningslinjer for oppdretterlisten
Retningslinjer for avl som foreslått av avlsrådet ble godkjent av styret
med 4 mot 1 stemme uten endringer. De nye retningslinjene blir
gjeldende fra 23. januar 2013.
Retningslinjer for oppdretterlisten ble godkjent og vil gjelde fra 1. mars
2013. Styret vil, av de som ønsker å stå på oppdretterlisten, kreve
skriftlig godkjennelse av retningslinjene via e-post. Retningslinjene må
følges av oppdretteren i dennes avlsarbeid. Et krav om godkjenning vil
også bli sendt ut til de som per dags dato står på oppdretterlisten på
nettsiden.

2012.4.2

Arbeidsinstrukser
Arbeidsinstruks for styremedlemmer ble godkjent. Gjeldende fra 23.
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Referatsak

januar 2013.

2012.11.5
Referatsak

Årsmøtet 2013
Årsberetningen for 2012 er skrevet av leder og ble godkjent av styret.
Aktivitetsplan for 2013 er skrevet av leder og ble godkjent av styret.
Det har innkommet forslag til årsmøtet fra to medlemmer. Begge disse
avvises på bakgrunn av at de ikke er årsmøtesaker. Alle forslagene har
med styrets daglige arbeid å gjøre og trenger ikke behandling på
årsmøtet. Styret gikk derfor igjennom sakene som styresaker.
Saker fra medlem 1:
1. Styret anbefales å lage et informasjonshefte med utførlig
innføring om stell og pleie av rasen og som legges på klubbens
hjemmeside for nedlastning av dem som måtte ønske.
Styret takker for forslaget og vil se på muligheten for å
gjennomføre dette.
2. Klubbens hjemmeside bør inneholde artikler og nyheter om rasen
generelt og ikke bare utstillingsresultater. Mal for stafettpinnen,
tips og råd, pelsstell.
Styret vil legge ut malen for stafettpinnen i Havanaiser'n på
nettet. Noen artikler har vi allerede ang. helse. Tips og råd er det
bare å sende inn så skal det bli lagt ut. Pelsstell vil inngå i
informasjonsheftet nevnt over.
3. Resultater og andre bragder fra norske hunder i utlandet, ikke
bare norskeide, bør også kunne presenteres på klubbens
hjemmeside. Man viser bare at også norske hunder kan oppnå
resultater utenfor landegrensene.
Styret fastholder at klubben er for våre medlemmer og deres
hunder. Hunder som eies av personer utenfor klubben vil ikke bli
representert på klubbens "resultater fra utlandet" og lignende
sider.
4. Rasetorget til klubben på Dogs 4 all. Forslag til hva som bør være
tilgjengelig: oppdretterliste, informasjonshefte om rasen og stell
og pleie, klubbens medlemsblader, styrets sammensetning, salg
fra klubbens shop.
NBHK har hatt flere av disse tingene på plass på Dogs4all allerede.
Det som mangler - oppdretterliste, informasjonshefte (har
allerede brosjyre), styrets sammensetning – vil bli ordnet til årets
utgave av Dogs4all.
5. Havanaiser'n bør ha en innholdsfortegnelse. Styret bør
presenteres i hvert nummer. Champions, BIG og BIS (voksne)
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plasseres gratis i bladet 2 ganger i året dersom det er kommet inn
resultater til redaktøren. Mestvinnerlisten i nr. 1 hvert år bør
inneholde bilder av de 5 øverste plassene.
Styret er enig i at det bør representeres i bladene dersom det er
plass til dette. Nye champions kan gjerne presenteres i bladet
gratis. Resten av forslagene overlates til redaktøren å bestemme.
6. Juleannonser i Hundesport. Denne bør fremme rasen på sitt beste
og klubben er godt tjent med å få laget denne av noen som er
spesielt interessert i design og presentasjon.
Styret ser det ikke som nødvendig å hente inn arbeidskraft
utenfra for å lage slike annonser.
7. Medlemmer skal ikke nevnes med navn i protokoller.
Styret er enige i at medlemmer ikke skal nevnes med navn.
Saker fra medlem 2:
1. Nettsiden bør ha bilder av forskjellige fargevarianter.
Styret takker for innspillet og skal forsøke å få lagt ut dette.
2. Andre resultater bør fremheves på lik linje som
utstillingsresultater.
Styret er enige i dette og tar gjerne imot resultater innen andre
hundeaktiviteter- og sporter.
Eventuelt

De nye retningslinjene for mestvinnerlisten må legges ut på nettet. Det
må tilføyes i dokumentet hvordan det skal avgjøres en vinner om to
hunder har lik poengsum, siden dette har falt ut. Dette skal bestemmes
via e-post-korrespondanse.

Møtet ble avsluttet 20.56
Oslo, 23. januar 2013
Anne Kathrine Berner

Anne Herseth

Hege Sky Mokkelbost

Magne Gryttingslien

Kine Rustand
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