Referat styremøte 31.10.2018 – kl. 21.00
Tilstede; Susanne, Hege, Anne Grete, Ronny, Unni, Veronica og Kristine
Forfall; Anita

42/2018

Til orientering / behandling

Fra NKK;


Høring reviderte RIK regler; videresendt avdelingene/lagt ut i FB-gruppa
for avdelingene, samt sendt fagkomitè IPO. Styret leser også gjennom i
forkant og behandler hele høringen i neste styremøte



Høring reviderte NBF regler; mottatt innspill fra medlem, behandler hele
høringen i neste styremøte



Søknad om Konge –og/eller NKKs pokal for alle arrangører av
Norgesmesterskap. Informasjon videresendt lokallaget som arrangerte
IPO NM

Fra NBF – Norsk Brukshundsports Forbund; Informasjon om styreverv på valg til
Forbundsting 2019, nestleder, sekretær, 2.styremedlem og revisor. Vi har mottatt en
kandidat, er det flere som ønsker verv hos NBF, send oss en søknad slik at vi kan fremme
forslaget videre.
Belgerbladet;
Styret vedtar enstemmig at det dessverre er nødvendig at redaktør fratrer sitt verv. Hanna
Karoline Haarberg har på kort varsel sagt seg villig til å overta.
Klubbklær; det jobbes fortsatt med, men vi har allerede fått t-skjorter for salg! Se
hjemmesiden for mer informasjon.

43/2018

Innkomne saker fra avdelinger/medlemmer

Henvendelse fra et medlem som stiller spørsmålstegn med oppdretterlisten på nbfk.no.
Spørsmålet var ifht medlemskap og kennelinnehavere. Styret vedtok at kun en av
kennelinnehaverne måtte være medlem, uavhengig av om alle innehaverne har samme
bostedsadresse.
Mail fra et medlem om støtte til deltakelse i Nordisk i bruks. Styret vedtar at det kun gis
støtte til de som konkurrerer med belgisk fårehund, da det er de som viser frem rasen vår vi
ønsker å fremme. Styret avslår søknaden, men takker vedkommende for støtten til NBFK.
*Oppdatert i etterkant av første publisering av referatet – sak trekkes av avdelingen.
Sak fra NBFK O/A; Alkoholservering på arrangement i regi av NBFK.
Styret vedtar at det ikke er tillatt å servere mens arrangementet pågår. Gjelder ikke
kamerataften/dommermiddag etc etter at hundeaktivitetene er ferdig.
Søknad om støtte til NKKs instruktørkurs for å få opp aktivitetsnivået i avdelingen. Innvilges
med krav om at det forplikter til å avholde kurs i regi av avdelingen.
Mail fra medlem om diverse informasjon, blant annet at vedkommende har fått hentet ut
informasjon som kun skulle vært gitt til styret. Mail sendt NKK om at de har brutt
personvernreglene, med ønske om innstramming internt.

44/2018

Økonomi

Kasserer hadde forfall, men det må utbetales porto mm til styremedlemmer som har hatt
utgifter ifbm det.

45/2018

Avl og oppdrett

Helseundersøkelsen sendes per mail til alle medlemmer. Vi har til nå mottatt besvarelser
fra 45 malinois, 84 groenendael og 176 tervueren. Vi trenger flere for å få et representativt
utvalg.
Oppdretterforum; avholdes ifbm GF-19, lørdag den 23.03.2019 ca kl 15.00. Det blir samme
sted som GF - Thon hotell, Gardermoen.
RAS-revidering; Det har gått 5 år siden sist og behovet for en revidering er til stede. Vi
foreslår at det settes opp en RAS-komite på neste oppdretterforum. Se dagens RAS på
NBFK sine sider under Avlsrådet. Link her.

46/2018

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

Årets belger utstilling; Er det noen som har veldig lyst til å overta oppdateringene for ÅB
utstilling 2019, så bare meld fra til en i styret!
IPO NM 2019; NBFK O/A ved lokallag Romerike arrangerer NM 5/6 oktober
Generalforsamling 2019 planlegges lørdag 23.03.2019 kl 13.00 på Thon hotell,
Gardermoen.

Styrereferatet er godkjent av styret før det publiseres.
Neste styremøte er planlagt 28.11.

Referent, Kristine

