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  PROTOKOLL #5 2018 
 
Dato:  19.03.2018 
Sted: Konferanse via Skype 
Tilstede:            Elisabeth Bolsgård, Tom Møklegaard, Siri Kristiansen Fossbakk, Siv Helen 

Sakseid, Torbjørg H. Olsen, Birgitte Espeseth Heggstad, Magne Gryttingslien 
Tid:  Kl. 20.00 

Saker til behandling 
 

Sak.nr  

1 Godkjenning av innkalling: Ok.   

2 Konstituering av nytt styre : Elisabeth Bolsgård, leder og kasserer 
                                                   Tom Løkken-Møklegaard, nestleder 
                                                   Torbjørg H. Olsen, sekretær 
                                                   Siri Kristiansen Fossbakk, styremedlem 
                                                   Siv Helen Sakseid, styremedlem 
                                                   Birgitte Espeseth Heggstad, vara 
                                                   Magne Gryttingslien, vara 

3 Tom las opp referat fra Årsmøtet, han sender det til web master så det blir lagt ut på 
NBHK sin side 

4 Tom ordner så hele styret får klubbens mail-adresse og mottar mail 

5 Ang høringen fra NKK så skal alle i styret gå gjennom denne, så går vi gjennom den på 
neste møte. 

6 Elisabeth informerte angående årets rasespesial, blir litt endringer men alt er ok. Vi 
har til nå fått noen gaver til spesialen. 

7 Elisabeth sjekker opp hvor det går kurs i Genetikk og Avl (NKK) Alle i styret går i 
tenkeboksen om de vil ta kurs og evt. Bli med i avlsrådet. 

8 Det ble diskutert ang. klemme/strikk i luggen under utstilling, i NKK`s 
utstillingsreglement står det i punkt 3.8. Vi er litt usikker om klemmer/ strikk går 
under dette. 
Styret diskuterte om goder noen har i klubben, dette er goder og skal ikke utbetales i 
kontanter om ikke godene blir gjort nytte av. 

9 Klubben har fått dommer til Rasespesialen i 2019, Vi har spesialen samme helg som 
NKK Sandefjord.  
Spesialen 2019 blir også jubileumsutstilling  (10 år) 

10 Reglene for leie av hall på spesialen i år blir lagt ut på NBHK, de blir også sendt ut 
sammen med PM 

 
 
    Nytt møte blir 8/5 2018 kl 20   Torbjørg Helene Olsen 
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