Referat nettmøte 20.03.2018 – kl. 20.00
Tilstede: Susanne, Hege, Anne Grete, Marianne, Unni, Kristine og Veronica (vara)
Forfall: Anita og Ronny (vara)

Det tidligere styret avholdt et hastemøte den 04.03.2018
Tilstede; Susanne, Marit, Else, Marianne, Anne Grete, Karoline, Veronica (vara) og Kristine

14/2018

Styret i avdeling Rogaland annonserte den 2.mars at de trakk seg på

bakgrunn av manglende støtte fra hovedstyret, se sak 32/2017 og 11/2018
Styret gikk ut med flere offentlige uttalelser i den forbindelse. Det ble også foretatt
avstemming på ekskludering av et medlem. Det var uenighet i styret denne gang, men etter
gode diskusjoner både internt og med NKK, kom vi frem til en konklusjon. Bakgrunnen for at
NBFK godtok medlemskapet er utdypet i uttalelsene styret la ut på Facebook 3.mars og
5.mars. Her er link til siste uttalelsen i saken;
https://www.facebook.com/groups/NBFK1/permalink/462943124122333/

15/2018

Gjennomgang av forrige referat

Godkjent. Vi fjerner dette punktet fra neste styremøte, da dagens prosedyre er at alle i styret
godkjenner referatene før de publiseres for medlemmene.

16/2018

Til orientering / behandling

Fra NKK;
•

Høring – NKKs organisering. Dokumentasjon er lagt i lokalavdelingenes fellesgruppe
på Facebook, samt sendt per mail. Høringsfrist er 20.mai 2018. Frist 1.mai for
avdelingene. Behandles i neste styremøte

Søknader sponsing FMBB; Påmeldingsavgift er betalt til FMBB, 4 til IPO og 3 til
Mondioring. Den siste utøveren i lydighet ser dessverre ut til å måtte trekke seg grunnet
skadet hund. Medlemmene sender inn en presentasjon av seg selv til Belgerbladet.
Saker oversendt fra GF/OF: Behandles i neste styremøte.

17/2018 Endring av retningslinjer i samarbeidsavtalen med lokalavdelingene
Se forrige referat for vedtatte endringer, men ytterligere justeringer er nå også gjort. Det
gjelder punkt 5 om «Medlemskap».
5. Alle medlemmer i NBFK, hoved- og familiemedlemmer, skal være medlem av avdelingen de
geografisk tilhører. Dersom det ikke finnes en avdeling, tilhører man geografisk nærmeste
avdeling, alternativt direkte i Hovedklubben. Dispensasjon fra regelen kan etter begrunnet
søknad kun gis av hovedstyret, i samarbeid med avdelingens styre. Kun medlemmer av NBFK
kan ha verv i styret.

18/2018

Planlegging av ekstraordinært årsmøte i avdeling Rogaland

Ekstraordinært årsmøte i avdeling Rogaland avholdes den 4.mai kl 17.30 ved flyplassen på
Sola. Forslag til saker og kandidater til verv kan sendes sekretaer@nbfk.no innen 12.april.
Innkallingen sendes avdelingens medlemmer per e-post 14 dager før årsmøte. Susanne og
Marianne reiser fra hovedstyret. Lokale på nærmeste hotell bookes.

19/2018

Avl og oppdrett

Referat fra Oppdretterforum legges ut i Oppdretterforumet, samt publiseres på klubbens
hjemmeside og i Belgerbladet. Referatet fra Dommerkonferansen kommer i BB.

20/2018

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

•

Årets belger 2017; Diplom ble delt ut på GF, resterende er sendt ut per post

•

Redaktør BB; Solveig Brommeland blir ny redaktør fra BB nr 3, vi ønsker lykke til!

Avdeling Rogaland; Tidligere leder forvalter utstyret inntil nytt styre er på plass. Hovedstyret
håper leieavtalen av banen vil bli gjenopptatt av nytt styre, slik at det kan settes i gang
aktiviteter i regi av klubben igjen. Det er brukt både tid og penger for å få denne i god stand.
Sekretær jobber med å få gjennomført RIK-prøven i juni. Spørsmål knyttet til terminfestede
arrangementer kan tas i årsmøtet, men i hht gjeldende regler i NKK så må terminfestede
arrangementer gjennomføres i tråd med søknader. Bytte av hele/deler av et styre er ikke
grunnlag for avlysning av prøver. Eventuelt kan datoer endres om ønskelig, men det må det
nye styret i avdelingen ta stilling til.
Ellers oppfordrer hovedstyret medlemmene i avdelingen om å kontakte oss dersom de
ønsker å sette i gang aktiviteter. Styret ser det er flere andre klubber i Rogaland, som
ivaretar både lydighet, bruks, agility og rally lydighet. Vi ønsker kontakt med den/de som evnt
ønsker å sette i gang aktiviteter i regi av avdelingen. Fordeling av treningstider på en bane
klubben evnt leier, forutsetter at det er et behov for det. Send mail til sekretaer@nbfk.no
innen 12.april slik at vi får det med i årsmøte under ”planlagte aktiviteter for avdelingen i
2018”.
Neste styremøte er planlagt uke 16.

Sekretær, Kristine

