Referat styremøte 28.11.2018 – kl. 21.00
Tilstede; Susanne, Hege, Anne Grete, Ronny, Unni, Veronica og Kristine
Forfall; Anita

47/2018

Til orientering / behandling

Fra NKK;


Høring fra Mattilsynet ang velferd, sjekker hva NKK lokalt har svart. RE



Høringer reviderte NBF -og RIK regler; innspillene sendes inn. KBV

Forbundsting og brukshundkonferanse 23-24 februar;
Foreløpig usikkert hvem som deltar fra styret.
Årets belger utstilling 2019 – Noen frivillige med engasjement og interesse rundt dette som
vil regne ut? utregning. Lager annonse til BB. Det gjelder også webmaster.
Vandrepokal? AG sjekker de pokalene hun har hos seg. Hege skaffer pokal for belger NM
og lager utkast til regler.

48/2018

Innkomne saker fra avdelinger/medlemmer

Henvendelse fra avdeling Rogaland om mulig disiplinærsak.
Hovedstyret kan ikke se at det er mottatt tilstrekkelig dokumentasjon som understøtter
saken, men vi gir avdelingen 14 dagers frist til å oversende ytterligere opplysninger.
Bakgrunnen for det er at vi skal kunne vurdere hvorvidt vi mener det finnes et godt nok
grunnlag for å anmelde saken til Domsutvalget, ref §7.6 i NKKs lover.
Mottatt et signert dokument fra det tidligere styret i avdeling Rogaland; bekreftelse på
at midlene i avdelingen er godkjent av hele styret i periodene.
Klubbklær; Det blir i første omgang vester og jakker; legger inn bilder og priser i BB. HL

49/2018

Økonomi

Fortsatt litt utfordringer ifht bankoppgaver.

50/2018

Avl og oppdrett

Helseundersøkelsen sendes per mail til alle medlemmer. Vi har til nå mottatt ca 450
besvarelser. Det har kommet inn noen spørsmål som er videresendt til avlsrådet og NMBU.
Avlsrådskurs i regi av NKK; Anne Grete og Merete deltar.

51/2018

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

PC redaktør - sendt til reparasjon for virussjekk uten godkjennelse av styret. PC kan
overleveres Ronny på spesialen i Rogaland slik at ny redaktør får denne. HL/RE
Styret sender en e-post med julehilsen og medlemsinfo til alle medlemmer. Innkalling til GF
og OF sendes for trykking til Belgerbladet nr 4/2018. KBV
Styrereferatet er godkjent av styret før det publiseres.
Neste styremøte er planlagt 09.01.2019.

Referent, Kristine

