Saksliste styremøte 14.08.2017 – kl. 20.30
Tilstede: Susanne, Else, Marit, Anne Grete, Marianne, Veronica, Kristine
Forfall: Karoline, Terje
47/2017

Gjennomgang av forrige referat

Referat godkjent.

48/2017

Til orientering / behandling .

Fra NKK;
•

Høring vedr. reviderte regler for Agilitystevner. NBFK’ s aktive agilityutøvere har
kommet med innspill til høringen. Disse ble oversendt til avdelingene på høring med
frist 1.august. Høringsfrist til NKK er 19.august 2017. Styret har svart opp

•

Høring; Instruktørutdannelse Trinn 2 – Bruks. Frist 01.august 2017. Sendt på
høring til avdelingene med frist 1.juli. Ingen tilbakemelding fra avdelingene. Styret
meldte tilbake at vi støtter forslaget

•

Høring vedr. økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. Høringsfrist
1.september. NBFK støtter forslaget om at særkomiteene skal forvalte økonomisk
støtte til de ulike områdene, og at midlene som benyttes til dette området i dag burde
være dekkende, og må fordeles på de 3 komiteene. Dersom NKK’s hovedstyre
mener at det skal fordeles mer midler enn tidligere (dvs mer enn 1,5 mill), så bør det
finansieres ved at arrangørene av alle utstillinger, prøver mv ilegges en liten avgift
per hund til dommerutdanning/støtte/landslag mm.

•

Høring nytt regelverk – Viltspor. Høringsfrist 11.november. Sendt på høring til
avdelingene med frist 01.11. Sak overføres til neste møte

Fra AHF ref. sak 39/2017; Samarbeid raseklubber / AHF (Autoriserte Hundedommeres
Forening). Styret sender inn navn på flere anbefalte dommere til dommerelever; Jeff Luscott,
Mäja Heinile, Jane Lawless og Antti Nieminen.
Fra medlem; Søknad om å delta i vannsport. Styret sender en mail til
Newfoundlandsklubben for deres innspill.
Fra medlem; Søknad om å få godkjent sporten Mondioring i Norge og hos NKK. Ønskelig å
legge det under RIK programmet ifht krav om RIK Grunnkurs, C-lisens og Ferdselsprøve.
Styret er positive til å undersøke saken og vil forhøre oss med NKK angående videre
saksbehandling.
DNA testing for registrering i Dogweb; Resultater for pelsfarge og pelslengde er allerede
ok for alle raser. Søknad til NKK om å få registrert DNA tester i Dogweb. Ataxi (SDCA1 og
SDCA2) er mulig å teste, muligens også arvelig katarakt (HC) og Hrd-PRA, dersom de har
funnet genet hos belgeren. Styret er positive og undersøker nærmere.

49/2017

Avl og oppdrett

Innmønstring av malinois; Sak avsluttet og medlemmet har fått svar.
Saker fra Oppdretterforum i Mosjøen;
•

Valg til Avlsrådet; Leif N. Eriksen, Lise Andersen og Rolf Hansen ble valgt inn. Det
ble uavgjort mellom Tone M. Oliversen og Merete Greaker, også ved omvalg. Styret
besluttet derfor å ta valg på de med like stemmer. Merete ble valgt inn med 6 av 7
stemmer. Styret overlater til avlsrådet å konstituere seg, som å beslutte hvem som
blir vara

•

Kriterier for å delta på OF og i Facebook gruppen; Like retningslinjer for begge
arenaer, da det er et forum for diskusjoner rundt genetikk, avl og oppdrett. Adgang
gis til medlemmer registrert med minst ett kull av belgisk fårehund. Hannhundeiere
med interesse for genetikk og avl og som har hatt valper etter sin hannhund, samt i
tillegg har tatt NKK’s Oppdretterskole eller tilsvarende, kan søke styret om adgang.
Styret skal alltid ha innsyn i klubbens Facebook grupper. Når det gjelder blokkeringer,
så kan ikke NBFK fjerne medlemmer kun på bakgrunn av en blokkering privat
(tidslinje/andre grupper og innlegg), da det styres av personvernloven. Dette står
skrevet i Facebook sine administrasjonssider vedrørende blokkering; «Når du har

blokkert en person, kan vedkommende ikke lenger se innlegg på tidslinjen din, tagge
deg, invitere deg til arrangementer eller grupper, starte en samtale med deg, eller
legge deg til som venn. NB: Gjelder ikke apper, spill og grupper dere begge deltar i.»
Dersom noen fortsatt opplever et problem med manglende innsikt i en pågående
diskusjon, kan styret være behjelpelig med å dele informasjon. Dette skal tas med
styret og ikke i gruppen. Admin kommer til å slette alle innlegg som ikke omhandler
genetikk, avl og oppdrett. Det er ikke et forum for å diskutere
medlemmer/styresaker/andre grupper mm. Gruppen er til for at avlsrådet og
oppdretterne skal ha et forum å diskutere avlsaker i.
Gruppebeskrivelsen på Facebook oppdateres og alle som, per dags dato, ikke er
oppdrettere med ett kull fjernes. Fint om alle kan sjekke/oppdatere Oppdretterlisten
på nbfk.no, da vi ikke har full oversikt.
•

Avlsrådet; OF utarbeidet nye retningslinjer for å kunne stille til valg i Avlsrådet. Styret
støtter forslaget og vedtar disse. «Erfaring med rasen i minst 10 år. Oppdrettet minst
5 kull. Oppdretterskolen eller tilsvarende etter 01.01.2018.» Hjemmesiden oppdateres

Dommerkonferansen 2018; Sonny Strøm har et foredrag 5.september. Vi får en
tilbakemelding etter det – for å diskutere underlaget og erfaringene han gjorde seg der. Vi
håper å lande en dato innen 1.november.

50/2017

Fra avdelingene

Avdelingsmøte – Lokalet er booket Best Western ved Gardermoen den 21.10 kl 12-17, Det
blir styremøte 12-14 og avdelingsmøte 14-17.
Ny signering av avtaler; Resterende purres opp igjen
Fagkomitè IPO: Ingen saker

51/2017

Økonomi

Verving; Halv pris til nye medlemmer første året? 1.september halv pris automatisk. Det kan
gis 130,- i avslag første året hvis oppdretter melder inn valpekjøper

52/2017

Utstilling, konkurranser og kurs

FMBB 2018 – Slovenia 23-29 april. Informasjon er lagt på hjemmesiden og Facebooksiden.
Uttaksregler for IPO er oppdatert, men mangler for agility og lydighet. Frist for å søke om å få
dekket påmeldingsavgift er satt til 15.01.2018.

53/2017

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

Manusfrist Belgerbladet; flyttet fra 01.08 og til 15.08 pga ny redaktør.

54/2017

Interne driftsoppgaver

Klubbeffekter; Bestilling av samlepermer, 500 stk settes som forslag til neste års budsjett
Dogs4All; Vi ønsker å delta i år. Rasepresentasjon koster ca 10 000,-. Styret deltar med en
representant per dag og legger ut om noen medlemmer ønsker å stå der med oss.

55/2017
•
•
•

Eventuelt

Spesialutstillinger; Vi må unngå 3 uker mellom en spesialutstilling. Styret mener det
holder med 3 spesialutstillinger i løpet av året. Hensikten er å trekke flere folk til de
som arrangeres. Følges opp for 2019
Hovedspesial i 2019 i samarbeid med Afbv?; Styret kontakter belgerklubben i
Sverige for å høre om det kan være av interesse
Neste styremøte er planlagt 25.september. Frist for saker til behandling er satt til
18.september

Sekretær, Kristine

