Referat nettmøte 04.05.2017 – kl. 20.30
Tilstede: Susanne, Marit, Else, Anne Grete (delvis), Karoline,
Marianne (delvis), Veronica og Kristine
Frafall: Terje

29/2017

Gjennomgang av forrige referat

Ingen kommentarer.

30/2017

Til orientering / behandling .

Fra NKK;
 Høring vedr. NKK’s disiplinærsystem og saksbehandlingsregler. Høringsfrist 1.juni
2017. Venter på tilbakemelding fra avdelingene
 Høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og
forbund. Frist 30.juni 2017. Venter på tilbakemelding fra avdelingene
 Høring; Instruktørutdannelse Trinn 2 – Bruks. Frist 01.august 2017. Utsatt til neste
møte
DNA tester for pels og farge. Tas med til diskusjon på Oppdretterforum.
Utregning årets belger; Utsatt til høsten - ser på nye/forenklede regler for 2018.
Generelle retningslinjer for redaktør og webmaster; Begge verv forholder seg til styret.
Styret vurderer om BB skal til gjennomlesing før trykking.
Verving av medlemmer; Premie gis til 3 oppdrettere og 3 medlemmer med flest vervinger.
Mail må sendes kasserer@nbfk.no hver gang noen verves. Avsluttes 31.12.2017. Sekretær
legger ut
Opprette et Nordisk samarbeid med Afbv, den Finske belgerklubben og SBH; Mail sendes
de respektive klubber for å undersøke interessen ved et samarbeid, samt deretter evnt kalle
inn til et nordisk møte for å diskutere rasens utvikling og fremtid.
Innføring av Klubbchampionat på spesialutstilling, uoffisielt – Det gjenstår å utarbeide
retningslinjer, behandles i neste møte. Vurderer også å innføre Vandrepokal, evnt finne ut
hvor den gamle er.
o Utstilling Klubbchampion
o LP Klubbchampion
o Rally Klubbchampion
o Agility Klubbchampion
Aktiviteter som normalt ikke holdes ifbm spesialutstilling får også mulighet til å oppnå
klubbchampionat:
o NM i IPO for belgere
o NM i Bruks

31/2017

Avl og oppdrett

Forslag fra NKK om registrering av arvelige sykdommer på Dogweb.
Styremedlem avl har sendt tilbakemelding til NKK om at klubben er positiv til dette, samt
listet opp aktuelle sykdommer.
Oppdretterforum Mosjøen, annonsen til spesialutstillingen oppdateres med invitasjon til OF
 Agenda OF
o Ingen saker kommet inn per mail enda
o Valg til avlsrådet, ingen forslag på kandidater som har sagt seg villig enda
o Styret lager et forslag til diskusjon for regler til formidling og retningslinjer for avl
Revidering av hjemmesiden iht vedtak; Avlsrådet og Oppdretterforum
Dommerkonferansen:
Bente Harlem takket dessverre nei på bakgrunn av personlige årsaker. Styret leter etter ny
kandidat. Må ha svar innen 1.juni for å søke midler.

32/2017

Fra avdelingene

Henvendelse fra NBFK avd. Rogaland angående opprettelse av lokallag.
 Det skal søkes til avdelingsstyret om dannelse. Dersom søknad avslås, skal kopi
med avslag sendes til Hovedstyret. Leder av lokallaget skal sitte i styret til
avdelingen
Henvendelse fra et medlem i avd. Agder angående distribuering av medlemsliste
 Saken er avsluttet på bakgrunn av manglende dokumentasjon. Gjenåpnes
eventuelt dersom dette skulle komme styret til hende. Vi vil også presisere ref.
sak 23/2017 at medlemslister ikke sendes ut, men at leder i hver avdeling har
tilgang dersom man har spørsmål til f.eks egne familiemedlemmers nummer, evnt
til bruk i klubbregi
NBFK avd Østfold
 Avdelingen skal avholde et styremøte snarest. Avventer tilbakemelding
Ny signering av avtaler
 Kun mottatt signering av samarbeidsavtalen fra avdeling Rogaland
 Spørsmål vedrørende opprettelse av en ny avdeling – Telemark. Interesserte
medlemmer kan kontakte Veronica Olsen
Fagkomitè IPO: Retningslinjer for komiteen utarbeides og sendes styret til godkjenning
innen 7.juni

33/2017

Økonomi

Søknad om å dekke påmeldingsavgifter til FMBB – Mondioring.
 Avslag på bakgrunn av sent innkommet og alle utbetalinger til FMBB allerede var
utført. Sekretær sender svar

34/2017

Utstilling, konkurranser og kurs

FMBB 2017
Det var 6 utøvere i IPO, 6 i Agility, samt 2 i Mondioring; Rapport fra deltakere, også om det
var noen i eksteriør som ønsker å publisere en artikkel – kommer på web og i BB nr 3

Spesialen – 2017 / Status
Alt i rute.
Endring av regler for WCC / Status
Ref. sak 25/2017. Sak oversendes til Oppdretterforum til diskusjon.

35/2017
Informasjon til medlemmer / hjemmeside
Facebook;



Gruppebeskrivelse oppdateres på NBFK – Oppdretterforum
Fremme et innlegg fra NBFK siden, forsøker med 30 dollar og 14 dager i første
omgang

Nbfk.no; Mentaltester; Info legges ut på alle belgere, uavhengig av medlemskap i NBFK - da
det er offentlig opplysninger og ingen skal kunne skjule opplysninger. Eier kan derimot si fra
dersom eierinformasjon skal fjernes, da det er frivillig

36/2017

Interne driftsoppgaver

Ingen saker.

37/2017

Eventuelt

Neste styremøte er satt til 14.juni kl 20.30. Frist for saker til behandling er satt til 7.juni.

Sekretær: Kristine

