Referat fra styremøte 20.8.2020
Til stede: styret i Nbhk og leder i avlsrådet, Berit Holm Isebakke
1. Innkalling godkjent
2. Utstillings Tromsø. Få påmeldte selv om det re NKK-utstilling samme helg. Vi sliter med å
finne dommer. Avgjørelsen om gjennomføring blir satt etter ordinær påmeldingsfrist.
Dersom vi ikke har dommer, blir den avlyst og påmeldingsavgiften blir refundert i sin helhet
til de som har meldt på.
3. Søke jubileumscert for klubbens 10-årsjubileum.
4. Spørsmål fra rådet:
Advarsel, hvor mange, hvilke grep etter advarsel. Sendes ut advarsel en gang, dersom brudd
på retningslinjer gjentar seg, blir medlem utestengt fra oppdretterlista i et år. Grunn til
advarsler er:
a. Manglende øyelysning og/ eller dobling på øyehår.
b. Bruk av avlsdyr med patella
Vi kan ikke sende advarsler på bakgrunn av ikke påviste feil/ mangler på hunder fordi da kan
vi ikke fange opp alle. Mange går under radaren, og det blir feil å sende advarsler til folk som
feks stiller hund, og det er kjent med feil.
Klubben er ikke ansvarlig for kombinasjoner/ avlsmateriell. Vi kan ikke garantere at alle
oppdrettere på denne listen avler på rasetypiske individer, det er valpekjøpers ansvar å
sjekke
Det skal sendes Mail til oppdrettere av BH om veiledende pris på valp.
Det skal sendes Mail til hannhundeiere på Hannhundlista, den blir slettet.
Klubben skal ikke drive med formidling av valp, da pågangen er så stor, vi ber medlemmer ta
direkte kontakt med oppdrettere.
På hjemmesiden skal følgende strykes:
Valper til salgs
Omplassering
5. Medlemsbladet. Klubben trenger nye drivere til bladet. Det ble bestemt at bladet ut året
kommer digitalt. Forslag om å fortsette med dette, medlemmer får tilgang ved pålogging,
enklere, billigere og bladene vil alltid være tilgjengelige. Vi får bedre kvalitet, flere bilder og
interessante artikler med linker, slik at det blir lettere for medlemmer.
6. Årsmøtet 2021. tar sikte på årsmøte på leto i mars, alternativ er Gardermoen, dersom
utstilling på leto ikke blir gennomført.
7. Eventuelt. Ingen saker.
Neste møte: 2.9.2020

