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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 27.06.2011, 17.00 

Sted: Konferanse via Skype 

Innkalt: Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Lillian Mogen, Hege Sky 
Mokkelbost, Anne Herseth, Magne Gryttingslien 

Tilstede: Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Hege Sky Mokkelbost, Magne 
Gryttingslien 

Fraværende: Lillian Mogen, Anne Herseth 

Referent: Kine Rustand 

Behandlede saker 

11.9.1 Protokoll  

Protokollen fra styremøtet 6.6.2011 ble godkjent. 

11.9.2 Oppsummering av rasepesialen 12.06.2011 

Oppgjøret med NKK gikk veldig fort. Resultatene ble lagt inn mandag 
13.06.2011. Kopi av kritikkene ble sendt til NKK onsdag 15.06.2011. 
Pengene inntjent på utstillingen var på konto innen uken var omme. 

Regning for hytte 23 mottatt, men ikke for hytte E. 

Vi må ha flere til å hjelpe til under neste års rasespesial. 
Premiene i lotteriet bør merkes på annen måte enn slik det ble gjort i år, 
med påklistrede post-it-lapper.  Vi solgte nesten alle loddene. Vi kan 
kanskje selge de siste loddene til lavere pris for å bli kvitt alle?  

Fin ordning med valpene + BIS valp først i utstillingen. 

Ønske har kommet om at NBHK arrangerer egen BIS for bichon havanais, 
dette tas til etteretning.  

Tilbakemeldinger viser at folk generelt var veldig fornøyde.  

11.9.3 Rasespesial 2012 

Muligens 6 raser neste år: Bolognese, Coton de Tulear, Bichon Frisé, 
Bichon Havanais, Malteser og Løwchen. Venter på endelig bekreftelse fra 
Malteser og Løwchen. 26-28 mai.  
27 mai er vår dag, og det blir årsmøte etter utstillingen. 
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11.9.4 Patellaresultater i Havanaiser’n 

Patella-attesten (tilgjengelig her: 
http://www.nbhk.info/sider.php?s=85&m=9) skal endres så smått. Eier 
kan nå signere på om det er OK at resultatene blir offentliggjort i 
klubbens medlemsblad Havanaiser’n. 

11.9.5 Finn.no 

Kine tar kontakt med Finn.no for å få fortgang i prosessen. 

11.9.6 Medlemstall 

Klubbens medlemstall pr. 27.06.2011 var 330 medlemmer (inkl. 
familiemedlemmer).  

11.9.7 Registrering av patellaresultater på DogWeb. 

NKK har utnevnt en representant til å ivareta rasene i gruppe 9s 
interesser mht NKKs datasystem- og tilbud. Vi ønsker derfor å gå sterkt 
inn for at det åpnes og legges til rette for registrering av patella. Det er 
også allerede fremmet ønske om dette, siden det er en sykdom NKK 
kjenner til at er vanlig på små hunderaser. Hege lager skriv til NKK. VI 
ønsker også at det åpnes for BIG og BIS-registrering mtp. 
utstillingsresultater.  

11.9.8 Mestvinnerlisten 

Hege ser på reglene for mestvinnerlisten, sender rundt for styrevedtak. 
Denne praksisen har fulgt med fra gamle tider og det finnes ikke 
styrevedtak på disse reglene.  

Det ble bestemt at det fra nå av skal være 2 personer som korrekturleser 
mestvinnerlistene før de offentligjøres for å sikre minst mulig feil i listene 
i fremtiden.  

Møtet ble avsluttet 19.05 
Oslo, 06.07.2011 
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