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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 23.02.2012 

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, Magne Gryttingslien 

Fraværende: Anne Herseth 

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

2012.4.1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 02.02.2012 

Protokoll godkjent. 

11.9.3 

Referatsak 

Rasespesialen 2012 

Styret ser seg muligens nødt til å hente inn en dommer til til spesialen 
2012 hvis vi mottar mange påmeldinger. Dette vil komme an på hvor 
mange påmeldinger i valp og voksen-klassene vi mottar. Muligens en 
egen dommer for valpene. Klubben har fått beskjed om en dommer (Per 
Kristian Andersen) som nylig har blitt autorisert på rasen, etter å ha dømt 
hunder i gruppe 2 over lang tid. Styret hører med Andersen om han kan 
tenke seg å stille som ”reserve” og bli hentet inn om vi får for mange 
antall hunder til kun én dommer. 

2012.4.2 Anbefaling fra revisor 

Styret har mottatt et par tips fra revisor til videre drift av økonomien i 
klubben.  Blant annet eget bankkort til leder (som ble vedtatt forrige 
møte) og at kvitteringer skal være sendt til kasserer innen den 7. i 
påfølgende måned. Styret setter pris på tilbakemeldinger fra vår revisor, 
og tar dette til etterretning. Styret ønsker derfor å sette opp kjøreregler 
for hvordan slike ting skal gjøres. 

2012.4.3 Valpeformidler/Valpeformidling 

Styret må finne en arbeidsdeling på oppgavene som ligger under både 
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webmaster-vervet og valpeformidler-vervet slik avtalen med finn.no og 
formidling via klubbens hjemmeside gjør. Slik det er nå har webmaster 
ansvaret for både finn.no og formidling via hjemmesiden, og 
valpeformidler-vervet har i hovedsak bestått av rådgivning. Etter NBHK 
begynte å formidle valper ved bruk av internett er ikke gjeldende 
retningslinjer gode nok. Klubben trenger nye retningslinjer for hvilke 
oppgaver valpeformidler-vervet skal ha. Klubben står nå uten 
valpeformidler. Styret vil ha på plass nye retningslinjer før vi henter inn 
ny valpeformidler, og ser for seg å ha dette klart før årsmøtet. 

2012.1.2 
Referatsak 

Klagesak på oppdretter 

Saken med alle tilhørende dokumenter er oversendt Disiplinærkomiteen 
(DK) i Norsk Kennel Klub. Styret i NBHK avventer DKs konklusjon.  
Alle involverte i saken er varslet. 

Eventuelt Henvendelse fra medlem 

Styret har mottatt henvendelse fra et medlem. Henvendelsen gjelder 
fristene styret har satt for årsmøtet 2012. Styret har forhørt seg med 
organisasjonsavdelingen hos NKK og konkluderer med at styret har 
overholdt gjeldende vedtekter, men NKK poengterer at fristene skal 
settes så nære minimumsfristene som mulig.  

Styret innser derfor etter innspill fra flere hold at fristene satt er i 
overkant god tid før årsmøtets avholdelse, og vil se på bedre løsninger 
med tanke på senere årsmøter. 

Redaktørvervet 

NBHKs redaktør Siren Næs ønsker å takke for seg etter to år ved roret. 
Styret vil takke for en fantastisk jobb! Styret ønsker også å takke Arve 
Iversen som har trådt til i arbeidet med bladet.  

Kine Rustand overtar redaktørvervet.  

Dommerkonferanse 

Trine har vært på dommerkonferanse. Der ble det fremhevet at gule 
øyne ifølge standarden er en grov feil og skal premieres deretter.  
Konferansen fokuserte i hovedsak på å snakke om forskjellene mellom 
“de hvite rasene”, slik som f.eks. bichon havanais og coton de tulear, 
som kan oppfattes som svært like, men som har store forskjeller. Trine 
hadde med tre av sine hunder som dommerne kunne se og kjenne på. 

Kurs 

Styret tok stilling til om det er ønskelig å sende personer på kynologikurs. 
Det ble vedtatt at kynologikurs ikke regnes som nødvendig for styrets 
administrasjonsarbeid og styremedlemmer bør heller sendes på 
organisasjonskurs. Kynologikurs vil derimot være passende for avlrådets 
medlemmer og styret ønsker å være behjelpelige med økonomiske 
utgifter til dette. Det presiseres at dette vil gjelde kursavgift, ikke 
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kursmateriell.  

 

Møtet ble avsluttet 20.10 
Oslo, 23.02.2012 

 

 

Anne Kathrine Berner 
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