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PROTOKOLL 4 

Styremøte i NBHK 

Dato: 11.06.14 

Sted: Skype 

Innkalt: Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Anniken Bille, 
Elisabeth Bolsgård, Runi Merete Solbakken 

Tilstede: Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Elisabeth Bolsgård.  

Fraværende: Anniken Bille, Runi M.S Gezer 

Referent: Elin Isaksen 

 

Behandlede saker 

 Godkjenning av protokoll  

Godkjent.  

Sak 

12/2014 

Økonomi 

Klubben har fått et inkassokrav fra Finn.no som var forfalt i august 13. Vi 
venter enda på underbilaget i saken, slik at vi ta stilling til hva som må 
gjøres. Avtalen med finn.no skulle i følge årsmøtevedtak være sagt opp. 
Dette har ikke blitt gjort. Styret har heller ikke blitt informert om at 
kravet var forfalt og gått til inkasso.  

Styret har også funnet gamle inkassosaker, og styret er meget bekymret 
for at økonomien ikke har vært godt nok ivaretatt.  

Innhenting og erstatning av utstyr har nå kostet klubben godt over 
15000,-. Styret ser med bekymring på de utgiftene som løper pga at 
styret ikke har fått tilgang til klubbens utstyr.  

Styret har ikke fått tilgang til tidligere regnskap og dokumenter.  Det er 
spesielt viktig at vi får oversendt viktige dokumenter i forhold til 
økonomi. Tidligere leder sier at tidligere regnskap er borte.  

Leder har vært i kontakt med NKK, og de har gitt bistand i saken. Styret 
må vurdere eventuelle tiltak, der vi ser på mulige disiplinærreaksjoner. 
Vi kontakter vedkommende skriftlig, der vi gjør oppmerksom på sakens 
alvorligheter. Enstemmig.  
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Styret vil henstille vedkommende om å ta med seg klubbens utstyr og 
dokumenter til rasespesialen. Enstemmig 

 

Sak 

13/2014 

Rasespesialen 

Budsjett premier: 2000,-  

Vi bruker mest mulig fra shopen til premier i 
showklassene/kvalitetsklasser.  

Elisabeth tar med premier til barn og hund.  

Elin sjekker med dommer om gave.  

Vi har fått tilbud om kjøp av partytelt, Hege ordner med oppbevaring 
frem til Rasespesialen. Elin bestiller og ordner med frakt.  

Dommer til neste års Rasespesial. Vi bytter ut dommer, da han dømte i 
forbindelse med klubbens spesial i 2012. Siren tar kontakt med den nye 
dommeren, og Elin avbestiller Rune Lysgård.  

Rasespesial 2017: Vi tar initiativ ovenfor andre raseklubber i forhold til 
et samarbeid. Elisabeth tar kontakt. Vi setter utstillingskomite på 
dommerjakt.  

Vi tar bort Tickitas minnepris, men vi ser på mulighetene for å opprette 
en annen minnepris for klubben.  

Sak 

14/2014 

Representant fra styret i avlsrådet 

Hege Sky Mokkelbost går inn som styrets representant i Avlsrådet.  

Enstemmig.  

Sak 

15/2014 

Revisjon av mestvinnerlisten 

Styret har fått interesserte til denne komiteen, og det kalles inn til møte 
over sommerferien.  

 

Møtet ble avsluttet i fred og fordragelighet og med en liten trall 22.00 
Hansnes, 11.06.2014 

 

 

 

 

Elin Isaksen 
 
 
 

 Elisabeth Bolsgård 
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Frøydis Monsen 
 
 
 
 

 Hege Sky Mokkelbost 

   

 


