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PROTOKOLL 

Styremøte i NBHK 

Dato: 26.04.2011, Kl. 18:00 

Sted: Anne Kathrine Berner, Kine Rustand og Lillian Mogen var samlet hos Lillian 
Mogen. Hege Sky Mokkelbost, Anne Herseth og Magne Gryttingslien deltok 
via Skype. 

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

 

Saker til behandling 

Sak 11-5-1 Protokoll fra årsmøtet 

Endring i protokollens punkt 3. Forslagene som ble lagt frem på 
årsmøtet og ble vedtatt/ikke vedtatt bør ligge ved protokollen. 
Korrigert protokoll sendes rundt for gjennomsyn før 
offentliggjøring på www.nbhk.info. 

Sak 11-5-2 Konstituering 

Kine Rustand fortsetter som nestleder. Styret forsetter foreløpig 
uten sekretær.  
 
Møtekalender 

12. mai Kl. 18:00 

26. mai Kl. 17:00 

Sak 11-5-3 Rasespesialen 

Klubben har fått tilsendt premier fra noen medlemmer. Klubben 
får noen premier fra Hund-1. Minnepokal til beste norskeide 
veteran. 
Kari-Anne Bollerud blir med i utstillingskomiteen. 
Vi skal ha "barn og hund". 
Rosetter er bestilt, sløyfer er bestilt. 
Klubben har p.t mottatt påmelding på 5 hunder til utstillingen, 
men satser på at det kommer flere etter hvert som fristen 12. mai 
nærmer seg. 
Medlemsmøte søndag etter utstillingen? 

Sak 11-5-4 Avslrådet 
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Langsiktige oppgaver til avlsrådet: 
Jobbe med klubbens regler for avl. Sammenligne regler for avl 
med andre liknende klubber, f. eks. Norsk Bichon Frisé klubb for å 
få innspill til hvordan avlen kan fortsette å utvikle seg på en mest 
mulig fornuftig måte. 

Lage et rasekompendium. 

Forberede en dommerkonferanse. 

Sak 11-5-5 Valpeformidler 

Klubben trenger ny valpeformidler, og etter annonsering på 
www.nbhk.info har Rigmor Eidesmo sagt seg interessert i vervet. 
Hun oppfyller kravene satt av klubben.  
Rigmor Eidesmo trer inn som valpeformidler fra og med 
26.04.2011.  

Webmaster oppretter side for valper til salgs og 
omplassering/forverter på www.nbhk.info. 

Side for avlshanner på www.nbhk.info ble nevnt, men det ble ikke 
tatt en beslutning. Tas med som referatsak til neste styremøte.  

 

Oslo, 04.05.2011 

 

 

 

Anne Kathrine Berner 
 
 
 
 
 

 Kine Rustand 

Hege Sky Mokkelbost 
 
 
 
 
 

 Anne Herseth 
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