
 

 

Referat styremøte 20.08.2019 – kl. 20.30 
Tilstede; Hege, Merete, Catharina, Unni, Anne Grete (vara) og Kristine 
Forfall; Susanne og Elisabeth (vara) 
 

31/2019 Til orientering / behandling 
 
Jubileumsutstilling 30-31 mai 2020;  

 Vi har fått reservert Place d’Arms på Halden Festning. Her finnes alle fasiliteter på 

samme sted, både camping for bobil, campingvogn og telt, hytter, gressbane og 

bespisning på kvelden. Alt i gangavstand til hverandre – og Halden Festning er et 

fantastisk flott sted rett ved grensen til Sverige. Vi har reservert alle hyttene. To av de 

er til styret og dommere. De andre tilgjengelig til utstillerne, vi kommer tilbake til evnt 

booking. KBV 

 Dommere til spesialen? Databasen har vært nede, så det har ikke vært mulig å 

sjekke ut. SK og MG setter opp et forslag. Frist 14.09.19. Rosetter spesialen. MG 

 BIS Finaler; Junior, Bruks, Veteran og Oppdretterklasse. Siden det er jubileum så 

ønsker vi å gi en ekstra gavepremie til beste i unghund, åpen og champion, samt 

beste tispe/hann og Avlsklasse. 

Dommerforslag NKK utstillinger status; Venter på forslaget til dommere, men også evnt 
de vi ikke ønsker at skal dømme belgeren. Ny frist 14.09.19, SK 
 
Dogs 4 All; Jobber med å få bestilt nytt til stands. MG/UL 
 

 
32/2019 Innkomne saker fra avdelinger/medlemmer 
 
Søknad om dekning av figurantkurs IGP; Vi dekker halve kursavgiften, da det er 
etterspørsel etter figuranter. Vedkommende har betalt hele det første grunnkurset selv. 
 
 

33/2019  Økonomi 
 
Ny gjennomgang av regnskapet for 3.kvartal tas i oktober. 
 

34/2019 Avl og oppdrett 
   
RAS komiteen er godt i gang med revideringen.  

 
35/2019 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 
Årets belger alle grener; Unni Lilleskjæret har hovedansvaret i styret og sørger for å 
involvere bidragsyterne. Merete tar Rally, LP, bruks og IGP, og Synøve har AG. ÅB utstilling; 
Ronny og Linda Eliassen har ansvaret for 2019. 
 
Vi gratulerer Tanya Hulsund med dommerautorisasjon på belgisk fårehund! 
 
Tid for neste styremøte er planlagt uke 38. Vi planlegger også et fysisk møte i Oslo i 
forbindelse med Representantskapsmøte, fredag 29/11. Det er til tider utfordrende å 
diskutere via nett, så ett møte i året utenom GF bør være mulig å få til. 
 
 
Referent, Kristine   


