Saksliste styremøte 25.09.2017 – kl. 20.30
Tilstede: Susanne, Marit, Else, Anne Grete, Marianne, Karoline,
Veronica, Kristine
Forfall: Terje
56/2017

Gjennomgang av forrige referat

Godkjent

57/2017

Til orientering / behandling .

Fra NKK;


Høring - nytt regelverk viltspor. Høringsfrist 11.november. Sendt på høring til
avdelingene med frist 01.11



Høring – revidering av regler for mentalbeskrivelse hund (MH) og innføring av
mentaltest (MT). Frist 18.desember. Sendes på høring til avdelingene

Fra medlem; Søknad om å delta i vannsport. Newfoundlandsklubben er positive til at det
åpnes for flere raser. Sendt svar til medlem
Fra Mondioring Norge; Søknad om å få godkjent sporten Mondioring. Vi har fått tilsendt
komplett regelverk på høring. De har fått endel støttemedlemmer, men vi har bedt om antall
aktive medlemmer før vi sender det til Aktivitetsavdelingen i NKK.
DNA testing for registrering i Dogweb; Det er avklart med NKK, og vi kan nå snart teste
og registrere resultater for Spongy Degeneration Cerebellar Ataxia (nervesykdom). Belgerne
kan da testes for både SDCA1 og SDCA2. Sykdommen er mest vanlig på malinois og
affiserte hunder oppdages ved 4-8 uker. Det kan da med sikkerhet fastslås at begge foreldre
er bærere (recessiv nedarving) av sykdommen. Mer informasjon om sykdommen og testing
legges på hjemmesiden.
Fra medlem; Ønskelig med økning av andelen fra medlemsavgiften som går til avdelingene.
Medlemsavgiften har ikke økt på flere år, derfor mener styret at kontingentandelen ikke økes
på nåværende tidspunkt.
Fra medlem; Ønskelig med måling av belgere på utstilling. Vi oppretter en meningsmåling i
OF gruppa på Facebook, da temaet også var oppe til OF i mars.

58/2017


Avl og oppdrett

Avlsrådet; Status på saker oversendt fra OF;
o

Nettbasert helseundersøkelse; Under arbeid i avlsrådet

o

Sentralt helseregister; Avlsrådet er i dialog med NKK ifht forbedringer i
Dogweb, da vi ikke ser hvordan og hvem som skal administrere et internt
register mht dokumentasjon, vedlikehold og oppdateringer. Styret er enig med
avlsrådet

o



Avlsanbefalinger for arvelige øyensykdommer; Avlsrådet anbefaler at vi følger
med på utviklingen rundt sykdommer vha øyenlysningsresultater via Dogweb.
Styret støtter dette

Dommerkonferansen 2018; Foreslår en dato i februar 2018.

59/2017

Fra avdelingene



Avdelingsmøte 21/10 – Status. Det er planlagt styremøte kl 12-14 og avdelingsmøte
kl 14-17. Avdelingsmøte blir avlyst dersom det ikke kommer flere. Det mangler
tilbakemelding fra flere avdelinger. Rogaland har meldt avbud grunnet MH, og
Nordland har takket ja. Vi ser om vi kan få inn dette på budsjettet for neste år, slik at
hovedklubben kan betale reisen.



Signering av avtaler; Agder har ikke vært aktiv siden 2014 og har ikke avholdt
årsmøte. Avdelingen må avvikles og penger tilbakeføres til hovedklubben. Blir evnt
GF sak i 2018.



Avdeling Nordland; Avdelingen må skrive om vedtektene, da de ikke kan være
identisk med hovedklubbens vedtekter så lenge klubbens leder også er leder i
avdelingen. Dette er informasjon fra Brønnøysund



Fagkomitè IPO: Avventer referat fra møte som skal holdes etter IPO NM

60/2017

Økonomi

Verving; Nye medlemmer får rabatt første året, men fra 1.september er det automatisk halv
pris uten verving fra oppdretter. Det gis 130,- i avslag første året hvis oppdretter melder inn
valpekjøper mellom jan-sept.
Kursavgift figurantkurs MH/FA; Klubben kan dekke opptil halvparten av kursavgiften etter
søknad fra medlem. Avdelingene kan da evnt velge å dekke resterende.

61/2017

Utstilling, konkurranser og kurs



Terminliste 2018 – Prøver må meldes inn innen 31.10. Nestleder legger ut
informasjon i Facebookgruppen for avdelingene, samt sender mail



Uttaksstevner 2018 – Søknad for å søke uttaksstevner i 2018 for VM og Nordisk
mesterskap i agility er 15.10.2017. Mail sendes utstilling@nkk.no

62/2017

Informasjon til medlemmer / hjemmeside



Belgerbladet; noe forsinket grunnet ny redaktør. Klubben trenger for øvrig igjen ny
redaktør, og Odd Christian Riis ble spurt og vil overta fra og med BB nr 4. Vi takker
for dette og ønsker lykke til!



valpeformidler@nbfk.no – settes med auto-reply og henvisning til hjemmesiden



Nye medlemmer; sender siste BB og en informasjonsbrosjyre. Potensielle nye
medlemmer kan også fanges opp via en ny funksjonalitet i Klubbadmin når det
registreres nye eiere av belgere



NKK’s 56. ordinære representantskapsmøte; leder er påmeldt, nestleder er vara.
Disse vil representere hele klubben og har så mange stemmer som det er
medlemmer i klubben. NBFK vil ta opp sakslisten på vårt avdelingsmøte i oktober.
Viktig at alle avdelinger involverer seg her

63/2017

Interne driftsoppgaver

Dogs4All; Plassen på Rasetorget er booket og bekreftet. Ønsker vi også å delta i
Raseparaden? Sjekker interessen via Facebooksiden og klubbens grupper

64/2017



Eventuelt

Fellesmailen til styret ved @klubb.nkk.no fungerer ikke. Vennligst bruk mail direkte til
styret isteden
Neste styremøte er planlagt 21.oktober ved Gardermoen. Frist for saker til behandling
er satt til 15.oktober

Sekretær, Kristine

