Referat styremøte 25.09.2018 – kl. 21.00
Tilstede; Susanne, Hege, Anne Grete, Anita, Ronny, Unni og Kristine
Forfall; Veronica

37/2018

Til orientering / behandling

Innkomne saker/informasjon fra NKK;
- Politiattest kreves dersom det utføres oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming
- Informasjon om nye disiplinærorganer samt saksbehandlingsregler i disiplinærsaker
Belgerbladet;
Styret vedtar at det skal være 2 personer i Redaksjonen til Belgerbladet. Bakgrunnen for det
er at vi ser det er behov for hjelp til å innhente både fast materiell og artikler. Redaktør
ønsker også dette.
o Redaktør BB - Solveig Brommeland
o Bidragsyter / redaksjonssekretær - Hanna Karoline Haarberg
Fullcertordningen - Styret ønsker foreløpig ikke å fremme denne saken, da vi ønsker å
beholde fullcertordningen på bakgrunn av lavt antall påmeldte per utstilling. Medlemmer i
NBFK kan eventuelt fremme saken på GF.
Klubbklær; Vi har fått et tilbud fra Yukon hundeutstyr på Pinewood klær. Brukes både for
salg til medlemmer og som representants klær ifbm FMBB. Innhenter prøver og beslutter på
neste styremøte. HL
Utstillingsringer NKK; Variantene stilles i ulike ringer, med lang avstand og med samme
møtetid. Utfordrende for hundeeiere som ønsker å stille flere varianter. Vi ønsker samme
ring, alternativt ringen ved siden av. Brev sendes NKK. UL

38/2018

Innkomne saker fra avdelinger/medlemmer

Avd Rogaland; Søknad om dispensasjon for å drive videre med 2 styremedlemmer, da
nestleder har trukket seg. Ønsker å fortsette videre med hjelp fra en i hovedstyret. Vi sjekker
vedtektene med NKK ifht dispensasjon for å unngå et EO årsmøte til i 2018. UL
Fra et medlem som ønsker at vi fremmer disiplinærsak hos NKK; Tatt til diskusjon og
etterretning.

39/2018

Økonomi

Nytt bankkort må bestilles da det gamle har gått ut.

40/2018

Avl og oppdrett

Helseundersøkelsen sendes per mail til alle medlemmer. Allerede over 100 besvarelser, så
det lover godt. Tas med i BB med oppfordring til å besøke hjemmesiden. Vi fremmer også
innlegget på Facebook i en uke.
Oppdretterforum; avholdes ifbm GF-19, på bakgrunn av at vi da vil ha resultatene fra
helseundersøkelsen klar. Avlsrådet planlegger dette.

Avlsrådskurs 25-26 januar i regi av NKK; Vi sender styremedlem avl og ett medlem til

41/2018

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

Årets belger bruks/LP/IPO; oppdateres fortløpende
Årets belger utstilling; oppdatering kommer innen 1.oktober. Er det noen der ute som har
veldig lyst til å overta oppdateringene for ÅB utstilling, så bare si fra til styret!
Klubbcert; klassene står ikke beskrevet i reglene, men vi har besluttet at klubbcert kun
tildeles i Championklassen (ikke vinnerklassen), samt i juniorklassen
IPO NM for belgiske fårehunder; Unni står der på lørdag 13.10 og Kristine søndag 14.10.

Neste styremøte er planlagt 31.10.

Sekretær, Kristine

