Saksliste styremøte 02.11.2017 – kl. 20.00
Tilstede: Susanne, Marit, Else, Veronica, Karoline, Marianne
Forfall: Terje, Kristine, Anne Grete

74/2017

Til orientering / behandling

Juleannonser Belgerbladet; Pris opprettholdes som tidligere 200 for ½ side i BB og 300 for
en helside. I tillegg får man da annonse på nettsiden.
.

75/2017

Kompetansegrupper og FCI representanter

Vi forespør og foreslår følgende:
• Erik Engeland til Sportshundkomiteen for RIK og Ann-Merete Rønning til
Sportshundkomiteen for Mentaltester.
•

Anette Mjøen til KG agility

•

Heidi Lernæs til KG mentaltester

76/2017

Forberedelse til NKK RS 2017

Vi gikk gjennom sakspapirene til RS og de ulike forslagene:
• Sak 5 a) NKK RS tidspunkt og hyppighet - 1 og 2 – NBFK stemmer for RS i
november hvert annet år.
• Sak 5 b) Avvikle fullcertordningen – NBFK stemmer for å opprettholde
fullcertordningen som i dag
• Sak 5 c) Møte – styrehonorar for medlemmer av HS – Styret synes forslaget er for
høyt, og fremmer alternativt forslag.
• Sak 5 d) Hovedstyrets fullmakt til å endre medlemskap i FCI – NBFK er enig i
Hovedstyrets innstilling
• Sak 5 e) Tilbakeføring internasjonale utstillinger – NBFK er enig i Hovedstyrets
innstilling
• Sak 5 f) NKK arrangere flere internasjonale utstillinger – Vi støtter Hovedstyrets
forslag
• Sak 5 g) Modell for økonomisk støtte for dommerutdanning, landslag mv – NBFK har
svart på høringen og går for forslaget
• Sak 5 h) Endring av aktivitetsavgiften - Vi ser an dette, men i utgangspunktet mener
vi at det kan opprettholdes
• Sak 5 i) Omorganisering i NKKs disiplinærorganer – NBFK har sendt inn
høringsinnspill og støtter i hovedsak omorganiseringen
• Sak 5 j) Generelle saksbehandlingsregler – Hovedstyrets innstilling er ok for oss.
• Sak 5 k) Omorganisering vedr. ny lovmal for klubber og forbund – Innstilling fra HS
helt ok
• Sak 5 l) Endret instruks for ordfører i NKKs RS – Støtter Hovedstyrets innstilling
• Sak 5 m) Instruks for styrearbeidet i NKKs Hovedstyre - Støtter Hovedstyrets
innstilling
• Sak 5 n) Presisering av RS-vedtak 6 b) 2015 vedrørende kastrerte hunder – Vi støtter
Hovedstyrets innstilling

•
•
•

Sak 6 Hovedstyrets handlingsplan – støttes. Sak 7 a) Forslag om økning av
grunnkontingent – støtte
Sak 7 b) Budsjett 2018 – støttes
Sak 8 Valg – vi gikk gjennom. NBFK ønsker å foreslå at Anders Tunold-Hansen
fortsatt sitter i NKK’s særkomitè for utstilling. Vi mener det er viktig med hensyn til
arbeidet og vedtakene der at det er en viss kontinuitet

77/2017

Verving

Det er flere på listen i klubbadministrasjonen. Else sender ut Belgerblad og brosjyre.

78/2017
•

Eventuelt

Neste ordinære styremøte er 4.desember. Frist for saker til behandling er satt til
30.november

Referent; Marianne

