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PROTOKOLL NR. 3, 2013 

Styremøte i NBHK 

Dato: 19.2.2013, kl. 18.00 

Sted: Skype 

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

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

Fraværende: Heidi Moe meldte frafall 

Referent: Kine Rustand 

 

Behandlede saker 

2013.3.1 Godkjenning av protokoller  

Protokoll fra styremøtet 13.11.2012 ble godkjent. 

Protokoll fra styremøtet 23.1.2013 ble godkjent. 

Ingen ny protokoll fra avlsrådet. Idé om egen mail til avlsrådet, avlsrådet 
skal forespørres om dette er noe de ønsker og kan ha bruk for.  

Det er ønskelig at protokollene nummereres (for eksempel protokoll nr. 
3, 2013, i stedet for kun møtedato).  

2013.3.2 Klage på medlem/oppdretter 

Styret har mottatt klage på en oppdretter som er medlem av klubben. 
Styret har tidligere mottatt klage på samme person. Styret vil igangsette 
saksbehandling og sender en forespørsel til medlemmet om at denne 
forklarer seg.  

2013.3.3 Facebook, hjemmesiden og andre sosiale medier 

Styret hadde en diskusjon som gikk ut på hvordan det ønsker at 
Facebook-siden skal brukes. Dette ble vedtatt: 

- Siden skal være åpen for alle, medlemmer og ikke-medlemmer 
- Siden skal brukes til alt som har med rasen vår å gjøre, det være 

seg aktiviteter, lydighet, agility, rally-lydighet, utstilling, treff, 
saklig debatt, spørsmål og svar, kosebilder, osv.  
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- Generelt nettvett gjelder. Krenkende innlegg/personangrep vil bli 
slettet. 

- Alle i styret skal ha administratorroller. Alle skal skrive under med 
eget navn hvis de publiserer innlegg som NBHK.  

- Er det ønskelig å få en sak behandlet i styret må denne sendes på 
e-post til NBHK (bichonhavanais@klubb.nkk.no), da styresaker 
ikke vil bli diskutert på Facebook. 

2012.11.5 

Referatsak 

Årsmøtet 2013 

Styret snakket om hvem som har tenkt seg til årsmøtet. Det ble klart at 
Trine, Magne, Kine og kanskje Elin kommer.  

Det må kopieres opp stemmesedler og innkallinger for å ha ekstra 
kopier. Trine sier seg villig til å gjøre dette.  

I tillegg tenkte styret at det er greit å ha ekstra kopier av vedtektene, så 
disse blir også kopiert opp noen kopier av. Trine gjør også dette. 

Det ble påpekt at stemmeseddelens utforming kan være litt utydelig og 
vanskelig å forstå, og styret vil se på om det er endringer som kan gjøres 
til neste år slik at den blir mindre komplisert og lett forståelig for alle. 

Det ble gjort vedtak om å refundere kostnader for overnatting 
(hotell/bobilparkering) for de av styremedlemmene som reiser til 
Kristiansand. De som har med hund må selv betale den ekstra kostnaden 
på ca. 200 kroner. Reiseutgifter refunderes ikke. Styremedlemmene 
prøver å dele rom slik at utgiftene blir så lave som mulig.  

Styret ønsker en observatør til årsmøtet, og har fått opplyst av NKK 
v/Eikeseth at det bør være styrevedtak på en navngitt person. Styret har 
forespurt NKK avdeling Agder om de kan bistå med observatør og venter 
på svar. Styret vil foreta et styrevedtak på dette per e-post når det er 
klart.  

Eventuelt Møtekalender 

Kommende styremøter:  

20. mars kl. 18.00 
17. april kl. 18.00 

Klage på medlem/oppdretter 

Styret er klar over at medlem som innehar 5-års registreringsforbud i 
NKK fortsatt driver oppdrett av bichon havanais. Etter samtale med NKK 
v/Eikeseth ble styret opplyst om at det kan ta saken videre i NKK, noe 
som kan resultere i utestengelse på livstid.  

 

Møtet ble avsluttet 21.00 

Oslo, 19.2.2013 

mailto:bichonhavanais@klubb.nkk.no
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Anne Kathrine Berner 
 
 
 
 
 
 

 Anne Herseth 

Hege Sky Mokkelbost 
 
 
 
 
 

 Elin Isaksen 

Magne Gryttingslien   
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PROTOKOLLTILFØRSEL 
Protokoll nr 3 – 2013 Sak 2013.3.3 

Styret hadde en diskusjon som gikk ut på hvordan det ønsker at Facebook-siden skal brukes. 

Da klubbens Facebook side i sin tid ble opprettet, var meningen at klubben skulle bruke den 
til å gi rask informasjon om hva som ble oppdatert på hjemmesiden og annen informasjon 
som ikke hadde plass på hjemmesiden og som hadde kortvarig interesse. Vi skulle kunne 
legge ut bilder fra f. eks. line up på utstillinger, bilder som ikke blir lagt ut på hjemmesiden. 
Og alt mulig annet som ikke finner sin naturlige plass på hjemmesiden. Hjemmesiden skulle 
være klubbens hovedorgan til informasjon ved siden av bladet. Det var ønskelig at 
medlemmene skulle kunne poste koselige bilder på veggen. Men ikke at de skulle konkurrere 
med hjemmesiden ang. resultater fra utstillinger. Da FB gjorde om til tidslinje, falt det ut at 
jeg skulle varsles når noe ble skrevet på veggen. Derfor har jeg ikke vært orientert om alt 
som blir skrevet der.  

Det som har skjedd på FB siden i det siste, strider mot de opprinnelige intensjonene. Det 
strider også mot NKKs Nettvett med regler for hvordan klubben skal opptre på nettet. Når 
utstillingsresultater legges ut på FB ETTER at det er offentliggjort på hjemmesiden, er det 
ikke lenger aktuell informasjon. Det har i tillegg kommet kritikk på at det er alt for mye 
utstilling og alt for lite fokusering på alt det andre havanaisen kan brukes til. Jeg har også fått 
telefoner med spørsmål om hvorfor dette gjøres i og med at veggen har vært oppfattet som 
klubbens offisielle FB side.  

Ved at styret nå åpner for at alle skal kunne poste det de vil på veggen, er jeg redd det vil 
gjøre at det vil komme overdrevet mye fra enkelte og de «små» aktivitetene blir borte i bare 
utstillingsbilder og resultater. Dette vil være med på at potensielle nye medlemmer ikke 
lenger ønsker å melde seg inn i klubben fordi de ikke driver med utstilling og derfor føler at 
de faller utenfor.  

Det skal skrives retningslinjer for bruken av FB siden. Dette var ikke gjort når hele styret ble 
lagt som administratorer. Det ble gjort feil ved behandling av saken i styret. Det ble ikke 
voter over forslaget og det kommer heller ikke fram i protokollen at det var uenigheter.  

Klubben har ikke lenger en FB side hvor informasjon fra styret kan legges ut uten at den 
drukner i andres posteringer. Alle som bruker FB har sin egen vegg hvor de kan skryte 
uhemmet av egne hunder og legge ut alt de vill. Det burde styret i NBHK også hatt.  

Navnet på siden må endres slik at det ikke oppstår misforståelser om at alt som står på siden 
er klubbens offisielle mening.  

Anne Kathrine Berner 

Leder NBHK 

 


