Referat nettmøte 14.06.2017 – kl. 20.30
Tilstede: Susanne, Marit, Else, Anne-Grete, Karoline, Terje,
Kristine og Veronica
Frafall: Marianne

38/2017

Gjennomgang av forrige referat

Ingen kommentarer.

39/2017

Til orientering / behandling .

Fra NKK;
•

Høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og
forbund. Frist 30.juni 2017. NBFK er positive til dette, men ser også at det kan være
utfordringer i noen avsidesliggende strøk pga mobildekning. Sendt svar til NKK

•

Høring vedr. reviderte regler for Agilitystevner; NBFKs aktive agilityutøvere har
kommet med innspill til høringen. Disse oversendes til avdelingene på høring med
frist 1.august. Høringsfrist til NKK er 19.august 2017

•

Høring; Instruktørutdannelse Trinn 2 – Bruks. Frist 01.august 2017. Sendt på høring
til avdelingene med frist 1.juli

•

NKK’s 56.ordinære representantskapsmøte 4. og 5. november 2017. NBFK har ikke
deltatt de siste 2 år. Vi sender leder, Susanne og nestleder, Marit

Fra AHF; Samarbeid raseklubber / AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening). Det
har kommet forespørsel til alle raseklubber angående navn på norske og utenlandske
dommere i forbindelse med utdanning av nye dommere og de som skal utvide sin
autorisasjon. Det ønskes en liste over dommere som raseklubben anbefaler
dommerelever/aspiranter å studere under ved minst en av elevarbeidene.
•

Styret sender inn følgende navn; Sonny Strøm, Jesper Andersson, Bente Harlem,
Charlotte Høyer, sender mail til Finland angående dommer derfra

•

Dommerelever p.t.; Line Haugen Paulsby og Trond Are Karlsen

Årets belger - Vi har en aktuell kandidat, leder sjekker nærmere. Det er ikke realistisk å
opprettholde en oppdatering hver måned og vi ser det også er relativt lite behov pga små
endringer i listene fra måned til måned. Vi vedtar kvartalsvis sekundering på nett, samt til
hvert BB. Diplom må lages for vinnere i 2016, Veronica lager et utkast.
Ny redaktør BB - Fått en henvendelse fra et helt nytt medlem som venter på sin første
belgervalp. Vi takker for interessen og klapper inn Therese Weber som ny redaktør for BB.
Status Nordisk samarbeid med Afbv, den Finske belgerklubben og SBH. Afbv foreslår å
utarbeide et Special Edition Magazin for Scandinavia. Den finske belgerklubben deler
informasjon om pågående helseundersøkelser hos seg. Linkene er lagt på Facebook. Purrer
opp SBH.

Klubbchampionat på spesialutstilling, retningslinjer;
o

Utstilling Klubbchampion - Hunden må være Champion fra før. Får Klubbcert ved tredje
Cert spesialutstilling. Gis kun til plassering nr 1 og nr 2 hvis de ikke er Klubbchampion fra
før

o

LP og Rally Klubbchampion; Den med høyest poengsum får certet, eller vi setter en
minimum poengsum

o

Agility Klubbchampion – Vinneren i høyeste klasse som er representert, blir
klubbchampion, dersom feilfritt løp. Hvis f.eks 1-3 er Klubbchampion fra før, går det til nr
4 dersom feilfritt.

Aktiviteter som normalt ikke holdes ifbm spesialutstilling får også mulighet til å oppnå
klubbchampionat:
o

NM i IPO for belgere - nr. 1 blir Klubbchampion

o

NM i Bruks - beste belger blir Klubbchampion

o

FMBB; beste norske utøver på tvers av klasser

40/2017

Avl og oppdrett

Avlsrådet;
•

Et medlem har trukket seg, vi setter ikke inn noen ny nå, men står uten nytt
avlsrådsmedlem frem til neste Oppdretterforum som er 12.august. Leif tar gjenvalg.
Trenger en eller to nye kandidater, samt en vara.
o

Vedtatt kriterier for å sitte i Avlsrådet: Minimum 10 års erfaring med rasen,
samt 5 kull evnt eier av hannhund som har gått i avl med min 2 kull

Innmønstring av malinois; vedkommende får beskjed om å sende ny sak til avlsrådet, da
styret må sende sin innstilling til GF. Dette har kommet frem av informasjon styret har mottatt
fra NKK etter forrige GF. Søker er informert om at brevet må inneholde alle de opplysninger
som er skissert i brevet fra NKK.
Oppdretterforum Mosjøen;
•

Agenda sendes ut etter fristen for innkomne saker som er 1.august. Det opprettes
som et arrangement på Facebook

Dommerkonferansen; Sonny Strøm er interessert, men ønsker litt mer informasjon om
ønsket agenda for konferansen. Vi melder tilbake at vi ønsker å inkludere mentalitet og
bruksegenskaper, ikke kun eksteriør.
Valpeformidler; Sittende valpeformidler har lenge ønsket å trekke seg. Styret beslutter
derfor å avvikle valpeformidler-vervet. Bakgrunnen er at vi nå har en Facebook gruppe,
hjemmeside og Facebook side hvor interesserte i rasen kan nå oss. Vi ønsker å henvise
valpekjøpere til nbfk.no.

41/2017

Fra avdelingene

Møte med en representant fra alle avdelingene før RS - Susanne, Marit og Kristine deltar.
Gardermoen den 21.10 kl 12.00.
Lokallag; Avtale er revidert og sendes ut til alle avdelingene, samt legges på nbfk.no
NBFK avd Østfold; Har avholdt et gjeterhundkurs, men avdelingen har ikke egen konto og
er ikke en formell avdeling. Nestleder holder kontakten for videre fremdrift
Ny signering av avtaler; Rogaland og Oslo/Akershus har levert. Hordaland har sendt inn
årsreferat og budsjett, men ikke avtalen. Purrer opp alle avdelingene, da dette må inn til
styret for at avdelingen kan drive videre som avdeling
Fagkomitè IPO: Retningslinjer for komiteen er godkjent og legges ut på nbfk.no.
Møtereferater skal alltid sendes inn til styret.

42/2017

Økonomi

Ingen saker.
43/2017

Utstilling, konkurranser og kurs

FMBB 2017
Etterlyse reportasjer til BB, overleveres til ny redaktør.

Spesialen – 2017 / Status
Mangler en skriver, ellers alt under kontroll.
Tre esker med bøker sendes til Mosjøen, både for salg og til premier.
2 NBFK jakker, 2 gensere og noen bilder sendes også oppover som premier.

44/2017
•

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

Hovedstyret i NKK har godkjent NBFK's klubblover i møte av 23.05.17

45/2017

Interne driftsoppgaver

Klubbeffekter; varelager viser behov for fornyelse. Samlepermer til BB blader med NBFK
logo. Veronica sjekker opp. Nye T-skjorter; sjekker med tidligere leverandør

46/2017
•
•

Eventuelt

En oppmerksomhet sendes Linda som takk for en fantastisk jobb som redaktør og for
utregning av årets belger
Neste styremøte er satt til 7.august. Frist for saker til behandling er satt til 1.august

Sekretær: Kristine

