Referat styremøte 23.10.2019 – kl. 20.30
Tilstede; Susanne, Merete, Catharina, Unni, Kristine og Anne Grete (vara)
Forfall; Hege og Elisabeth (vara)

41/2019

Til orientering / behandling

Ekstra hastemøte 23.09 – Behandlet brev fra Fagkomitè IGP v/Tom Thoresen.
Organisering av fremtidige Rase NM vs FCI NM. Vi stiller oss positive til forslaget om et
felles samarbeid mellom flere klubber, men påpekte at vi må ha et prosjektmandat med
forslag til organsiering og budsjett å legge frem på GF neste år. Ansv. KBV
Jubileumsutstilling 30-31 mai 2020;
 God kontroll ifht planlegging


Kontrakt er gjennomgått med Fredriksten Festning – Place d’Arms



Dommere til RL og LP jobbes med, vi har en for hver, men ønskes en til i RL. Ansv.
UL/CB



Vi ønsker å gi en liten gave til alle som deltar, med teksten «NBFK 40 år». Alle
kommer med forslag til neste møte. Vi bør også ha inn noen sponsorer utover Royal
Canin som fòrsponsor. Ansv. KBV

Dogs4All; Det jobbes med bilder til stands. MG/UL

42/2019

Innkomne saker fra avdelinger/medlemmer

Status NBFK avd Rogaland; Det er sendt ut EO årsmøte ifht godkjenning av regnskapet
2018 den 7/11. Rogaland får på bakgrunn av fortsatt uro ikke søke om prøver neste år.
NBFK Oslo/Akershus planlegger RL og KL
NBFK Østfold – MH høsten 2020

43/2019

Økonomi

Ingen saker før gjennomgang av regnskapet 3.kvartal på styremøte i november.

44/2019

Avl og oppdrett

RAS komiteen; Kun en liten oppdatering mht Helseundersøkelsen, da informasjonen som
ligger i RAS fortsatt er særdeles aktuell.

45/2019

Informasjon til medlemmer / hjemmeside

Vi trenger fortsatt webmaster til hjemmesiden vår, nbfk.no, ta kontakt med styret!
Den oppdateres fast en gang månedlig, og er stort sett årets belger, styrereferater,
gratulasjoner og valpekull.
Belgerbladet trenger bidragsytere og hjelp til å hente inn artikler, historier mm– ta kontakt
med styret eller send din historie direkte til belgerbladet@nbfk.no
Tid for neste styremøte er planlagt uke 48. Fysisk møte i NKKs lokaler 29/11 kl 18.00 –
20.30. Vi skal blant annet diskutere vår innstilling til sakene på RS dagen etter, samt GF.
Referent, Kristine - sekretær

