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PROTOKOLL NR. 1, 2013 

Styremøte i NBHK 

Dato: 9. januar 2013 

Sted: Skype 

Innkalt: Anne Kathrine Berner, Elin Isaksen, Hege Sky Mokkelbost, Anne 
Herseth, Magne Gryttingslien, Heidi Moe, Kine Rustand 

Tilstede: Anne Kathrine Berner, Anne Herseth, Heidi Moe, Kine Rustand 

Fraværende: Elin Isaksen, Hege Sky Mokkelbost, Magne Gryttingslien 

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

2013.1.1 Godkjenning av protokoller  

Protokoll fra styremøtet 17.10.2012 ble godkjent. 

Gjennomgang av referat fra avlsrådet datert 10. desember 2012 

NBHK vil følge nøyere med på om det finnes tilfeller hvor hunder stilles i 
strid med NKKs regelverk. Det er oppdaget et tilfelle hvor en tispe er 
utstilt kun 20 dager før nedkomst. NKKs utstillingsreglement sier at 
drektige tisper ikke kan delta 30 dager før fødsel. Tispen blir fratatt sine 
poeng fra den aktuelle utstillingen i mestvinnerutregningen, og må stå 
med poeng fra kun 4 utstillinger. Dette ble besluttet av et enstemmig 
styre. Lignende tilfeller vil få samme følger og vil i tillegg bli innrapportert 
til NKK.  

Premisser for å stå på oppdretterlisten skal diskuteres på neste 
styremøte. 

Patella-attester fra utlandet godkjennes på lik linje med norske attester. 

Det er foreløpig god respons på helseundersøkelsen. Kostnadene til disse 
undersøkelsene vil bli dekket av NBHK ved mottatt dokumentasjon på 
utgifter fra avlsrådet.  

Referatet fra avlsrådsmøtet 10. desember 2012 er godkjent og tatt til 
etterretning.  

  



 

NBHK protokoll  Side 2 / 4 

2012.11.5 

Referatsak 

Årsmøtet 2013 

Ingen forslag innkommet til dags dato. Fristen er 19. januar 2013.  

Styret var enige om å spørre etter observatør fra NKK.  

Det må skrives: 

- Årsberetning 
- Aktivitetsplaner 
- Kontingentfastsettelse (ingen endring) 

 

NBHK har inngått avtale med Økonor (regnskapsfirma) etter tidligere 
styrevedtak fra 21. juni 2012 sak 2012.9.2.  

Økonor setter opp regnskapet og forslag til budsjett for 2013. 

2012.12.3 

Referatsak 

DOGS4ALL 2012 

Arrangementet gikk veldig bra, det var en positiv opplevelse. NKK hadde 
dessverre ikke notert seg påmeldingen vår til raseparadene, så denne 
fikk vi ikke deltatt på.  

Ideer til neste år: 

- Kjøpe inn gjerder til standen som kan brukes til hundegrind 
- Leie en prosjektor til fremvisning av bilder og tekst 
- Bruke et stativ til å ha medlemsbladene våre på 
- Dekorasjon på bordet, f.eks. batterilys (levende lys er ikke lov) 
- Roll-up med logo og bilder på 
- NBHK skal øke størrelsen på standen vår til det dobbelte i 2013 

Være mer aktive på standen! 

Eventuelt Møtekalender 
23. januar 18.00 
19. februar 18.30 
 
Utstillingskomiteen 
Denne må konkretiseres og fylles med flere mennesker som gjerne vil 
gjøre en innsats. Det er ønskelig at komiteen etter hvert vil være i stand 
til å finne dommere, ordne med påmeldinger, finne lokale, premier, 
ringpersonale, telt og utstyr for øvrig.  
 
Arbeidsfordeling i styret 
Nå er det kun leder som har tilgang til klubbens konto, noe leder selv 
påpeker at er uheldig. Det er derfor ønskelig at en person til får denne 
tilgangen, men styret venter til etter årsmøtet med å gjøre endringer 
her, ettersom det da kan bli endringer i styrets sammensetning. 

Det er også ønskelig at en person i tillegg til leder har tilgang på 
medlemsarkivet. 
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Leder har også tilgang på eierinfo i Dogweb og kan legge inn dette for 
andre. Det er foreslått at avlsrådets leder Kim Bellamy får denne 
informasjonen lagt inn i sin bruker ettersom avlsrådet kan ha stor nytte 
av dette. Kim Bellamy blir forespurt om dette. 

 

Møtet ble avsluttet 20.29 
Oslo, 9. januar 2013 

 

 

Anne Kathrine Berner 
 
 
 
 
 

 Anne Herseth 

Heidi Moe 
 
 
 

 Kine Rustand 
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