Referat fra nettmøte 06 november 2016 – kl 20.00
Mottatt: Randi, Else, Alyn, Anita, Ada
Meldt avbud; Vidar, Wenche

67/2016
Gjennomgang av forrige referat
Referat godkjent
68/2016

Til orientering / behandling .

o Klubbens lover
Leder vil gjennomgå disse til neste møte
o Forslag på kandidater til NKKs ulike komiteer og
utvalg. (Siste frist 6. november)
Avd Oslo/Akershus foreslår gjenvalg på Erik Engeland i NKK’s sportshundkomitee.
(gjenvalg)
Else sender inn med CV i kveld.
o Nbfk fagkomitee - IPO. – Nye regler 2017 FMBB
Sven Krister Hauge har sent styret i NBFK mail ang Nbfk’s kompetansegruppe RIK. Mailen
videresendes styret for behandling før videre til utsendelse til avdelingene.)
Kompetansegruppen skifter navn til Nbfk fagkomitee - IPO
Styret vedtar de nye regler foreslått av Nbfk fagkomitee – IPO, til uttak til FMBB 2017.
Else sender tilbakemelding.

69/2016

Avl og oppdrett

- Orientering fra NKK’s møte ang kryssparring – v/leder
NKK vil åpne for kryssparring på samme måte som i Sverige. Dvs åpning av parring mellom
alle varianter. Dette vil etter hvert komme ut som høring til klubbene.
Klubben vil svare på dette når høringen kommer.
- Søknad om registrering av åpen stambok på uregistrert malinois
Styret stiller seg meget negativt til å ha åpen stambok på importerte hunder med knpv
stamtavle. Knpv er en hollansk klubb som registrerte hunder (malinois) i egen klubb. Disse
hundene blir ikke registrert i den hollanske kennelklubben da man ikke kan verifisere om den
belgiske fårehunden er mixet med hollansk gjeterhund.
Nbfk vil ikke ha åpen stambok på de belgiske fårehundene uansett variant.
Ada sender tilbakemelding til søker.
Kennel Nanduriah har tatt kontakt og gitt beskjed om at det er født 5 langhårete hanner i
hennes kryssparringskull. Styret har bestemt at Nanduriah skal sende inn samlet bilde av
valpene ved 6 mnd alder slik at avlsrådet skal kunne se at de er langhårsvarianter. Er de
dette vil avlsrådet sende melding om registrering til NKK.
Ada sender tilbakemelding til kennel Nanduriah

70/2016

Fra avdelingene

Else tar kontakt med Leif for å få tilsendt det som mangler av samarbeidsavtaler til de
forskjellige klubbene.
Forslag fra styret
For å få opp engasjementet på landsbasis så ønskes det at alle ledere i de forskjellige
avdelingene automatisk er styremedlemmer i hovedstyret i Nbfk.

Styret er positiv til dette og vil legge dette som sak til neste GF.

71/2016

Økonomi

- NM – IPO regnskapet
Ennå under behandling. Frist for tilbakemelding 01.10.16
De er ferdig med sine undersøkelser og vil bli sent styret om kort tid.

72/2015

Utstilling, konkurranser og kurs

- Spesialen – 2016
Avd Rogaland sender tilbakemelding på utstillingen / regnskap når dette er ferdig.
- Spesialen – 2017 / Status
Det vil bli lagt inn RL og Agility på spesialen. Spesialen vil bli avholdt i Mosjøen.
Vil bli lagt sammen med annen klubb så det blir 4 utstillinger i løpet av en helg med mulighet
for 1 storcert og 3 småcert.
- Spesialen – 2018 – ny søknad
Styret er positiv til dette og vil gjerne ha dato for avholdelse av utstilling i 2018.
Frist for å legge dette inn til NKK er 31.jan 2017

73/2016

Informasjon til medlemmer / hjemmesiden
-

Neste års GF vil bli lagt til 24 mars 2017. Sted Østlandet
Saker må være Nbfk i hende innen 15 januar.
Dette gjelder også forslag til medlemmer som er på valg.

Sekretær gir beskjed til BB.

- Hjemmesiden / Web.master trekker seg.
Styret vil gjerne ha en hjemmeside som fungerer bedre enn det den gjør i dag. Gjerne ny
layout. Ny web.master må annonseres gjennom BB.

74/2016
Eventuellt
Årets belger. Her har det blitt etterlyst manglende diplomer. De er nå ferdig og klar til
å sendes ut. Fremover vil leder ordne dette.

Sekr: Alyn

