Referat styremøte 09.01.2019 – kl. 21.00
Tilstede; Susanne, Hege, Marianne, Anne Grete, Ronny, Veronica og Kristine
Forfall; Anita, Unni

01/2019

Til orientering / behandling

Vi ønsker Marianne velkommen tilbake i styret etter permisjonen. Ronny går da tilbake som
varamedlem.
Forbundsting og brukshundkonferanse 23-24 februar; Uklart hvem som deltar på vegne
av NBFK, ingen i styret som kan. Et medlem som har meldt interesse, men vi avventer å se
sakslista før vi melder på.
Årets belger utstilling 2019; Linda og Ronny Eliassen overtar utregningene for 2019. Det er
samme mailadresse som før, aretsbelger@nbfk.no
Vandrepokaler; Vi har noen liggende som kan benyttes, men ser gjennom hva vi trenger av
nytt.
Klubbcert/klubbchampionat; Avdelingene må sende mail med oversikt over alle som
mottar cert på spesialene til klubbcert@nbfk.no. Ansvarlig for å følge opp vinnere fremover
er Susanne.
Belgerbladet til dommere, Afbv, SBH og SBPKY (finske belgerklubben); Styret og
redaktør ser på muligheten til å sende bladet per e-post til ikke-medlemmer.

02/2019

Innkomne saker fra avdelinger/medlemmer

Henvendelse fra avdeling Rogaland om mulig disiplinærsak.
Mottatt ny tilbakemelding, men hovedstyret kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig
dokumentasjon som understøtter saken. NBFK kan ikke sende over saken til NKKs
Domsutvalg uten bevis for påstandene. Saken er korrekt behandlet i henhold til §7.6 i NKKs
lover. Saken er herved avsluttet, og tas ikke opp igjen i hovedstyret med mindre fullstendig
dokumentasjon og vedtak om gjenopprettelse kommer via årsmøte 2019 i avdeling
Rogaland. Enstemmig vedtatt.
Klubbklær fra Pinewood via Yukon Hundeutstyr; Det blir i første omgang vester og
jakker; legger inn bilder og priser i Belgerbladet 1/2019. HL

03/2019

Økonomi

Ingen saker.

04/2019

Avl og oppdrett

Helseundersøkelsen; Vi har ikke fått en oppdatert status etter 31.12. Følges opp mot Frode
Lingaas slik at resultatene blir klare til Oppdretterforum. AG
Avlsrådskurs i regi av NKK; Anne Grete kan ikke delta på bakgrunn av en ulykke/skade.
Ingen andre i avlsrådet eller styret som kan gå i hennes sted, avlsrådet sender derfor en mail
til NKK med spørsmål om refusjon av en plass.

05/2019

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

PC hos tidligere redaktør; kan sendes per post i oppkrav til nestleder.
Webmaster; Vi har fått inn en person til for å hjelpe Veronica, det er Hanna Karoline, som
også er redaktør. Vi tenker det er svært nyttig at disse vervene koordineres og samarbeider
godt, da det er en del stoff som publiseres både på web og i BB.
Distribusjon av Belgerbladet; oppdatert listen over dommere mm som får BB gratis, samt
redusert restopplaget noe. Vi har også innhentet tilbud fra andre trykkerier. Det kommer
fortsatt noe retur, så husk å oppdater adressen din på «Mine sider» hos NKK. Vi vurderer på
sikt å sende bladet elektronisk til disse.
Avdeling Agder; ny kontaktperson er oppført. Det finnes allerede Klubbadmin med oversikt
over medlemmer for avdelingen, slik at denne kan tas i bruk når de har et styre. Forrige
årsmøte som er registrert med protokoll hos NKK var i 2009.

Styrereferatet er godkjent av styret før det publiseres.
Neste styremøte er planlagt 05.02.2019.

Referent, Kristine

