
 

 
Sensitivity: Internal 

 
Referat styremøte 16.03.21 kl 21.00 
 
Tilstede; Hege, Merete, Catharina, Unni, Kristine, Anne Grete (vara) og Emte (vara) 
Forfall; Susanne 
 

7/2021 Til orientering / behandling 
 

• Representantskapsmøte (RS) 2021: Susanne er forhindret i å delta og vi har ikke meldt på 

vara. Fullmakt ble gitt til Puddelklubben, som skulle forvalte våre stemmer 

• Rallylydighet på spesialen i august; Alle kan melde på, men maks 60 deltakere. Det blir 

trekning hvis flere. 1 stk rally dommer; Unni. 1 LP dommer; Catharina  

• GF 5/6; Vi har booket Thon Hotel Gardermoen, men vi vurderer fortløpende Covid-19 

situasjonen i forhold til om det må bli digitalt møte i år også 

• Klubbens postadresse blir til sekretær inntil videre, da leder har flyttet til Danmark 

  

8/2021 Avl og oppdrett 
 

• Valpeliste; Avlsrådet har blitt enige om at alle kull kan formidles gjennom hjemmesiden, men 

må bli enige i OF om hvilken informasjon som skal være med og hvordan det evnt skal 

fremkomme hvem som oppfyller klubbens krav/anbefalinger 

• Formidling av valper; spørreskjema og evnt planlegging av OF følges opp av Avlsrådet. MG 

• Testing av et helt valpekull til oppdretter ifbm genetisk sykdom – det var en aggressiv kreft 

og det er en arvelig faktor, Frode Lingaas kontaktes for hvordan dette skal gjennomføres. 

Inntil 25% av Berner Sennen dør av dette før de er 7 år gamle. Klubben koster 

blodprøvetaking? Kan muligens tas fra klubbens penger på post Avlsråd/Oppdretterforum, 

settes opp som forslag i budsjettet til GF 

 

 

 

9/2021 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 

• Den nye hjemmesiden er fortsatt under utarbeidelse, da det er tidkrevende å bygge en helt 

ny side på en ny plattform via en ny leverandør 

• Vi har inngått et samarbeid med Fetch Hundesenter og rabatt på kjøp i nettbutikken deres - 

https://butikk.fetchh.no/. Ved å skrive inn koden NBFK10 får alle medlemmer 10% rabatt. 

Man må på forespørsel oppgi medlemsnummer i NBFK  

• Vi ønsker også flere artikler eller historier til bladet, send gjerne til belgerbladet@nbfk.no  

 
Referent, Kristine - sekretær  
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