PROTOKOLL
Styremøte i NBHK
Dato:

23. august 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, Heidi Moe, Kine Rustand

Fraværende:
Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
2012.10.1

Godkjenning av protokoll
Forrige protokoll fra 21. juni ble godkjent.

2011.10.6

Finn Torget
NBHKs avtale med Finn Torget har utløpt, Kine sørger for at den blir
fornyet. Styret ønsker at det opprettes en generell annonse om NBHK på
Finn som kan ligge ute på Torget til alle tider, med informasjon om NBHK
og annonsene via klubben på Finn. Kine undersøker om det lar seg gjøre
og ordner dette.
Styret vedtok å ta 50 kroner for valpeformidling via klubben, da er
formidling på Finn og på NBHKs nettside inkludert. Dette begrunnes med
at flere velger kun å annonsere på NBHKs nettside, som hittil har vært en
gratis tjeneste, og styret ønsker at flere også skal bruke Finn.
Annonsering på Finn har tidligere kostet 100 kroner.
Kine fikk i oppgave å legge ut info om Finn på nettsiden og å lage en
annonse som skal inn i Havanaiser’n.

2012.10.3

Klage på oppdretter
Styret har mottatt bekymringsmelding ang. en oppdretter av vår
hunderase. NBHK vil be oppdretter om opplysninger og dokumentasjon i
saken og vil ta det videre derfra.
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Eventuelt

Møtekalender
18. september kl. 18.30
16. oktober kl. 18.30
13. november kl. 18.30
Klage
Styret har mottatt klage fra en person utenfor klubben angående påstått
overdreven avl på hunder med påvist distichiasis/ektopiske cilier
(feilstilte øyehår). Kopi av henvendelsen ble av personen også sendt til
Astrid Indrebø og Espen Engh. NBHK har svart personen og har også
sendt kopi av svaret til de ovenfor nevnte personer. NBHK har ikke
mottatt svar tilbake. Personen ble for øvrig oppfordret til å engasjere seg
ytterligere i rasen ved å melde seg inn i klubben for på den måten å
kunne være med og påvirke rasens fremtid.
Felles juleannonse i Hundesport
I år ønsker NBHK, som i fjor, å få i stand en felles juleannonse i NKKs
Hundesport. NBHK vil sponse halve annonseprisen. Det resterende
beløpet vil fordeles på de som blir med. Kine vil stå for monteringen av
annonsen.

Møtet ble avsluttet 19:20
Oslo, 23. august 2012

Anne Kathrine Berner

Anne Herseth

Hege Sky Mokkelbost

Elin Isaksen

Magne Gryttingslien
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