
 

 

Referat styremøte 19.06.2019 – kl. 20.30 
Tilstede; Susanne, Hege, Merete, Unni, Anne Grete (vara) og Kristine 
Forfall; Catharina og Elisabeth (vara) 
 

26/2019 Til orientering / behandling 
 
Jubileumsutstilling 30-31.05 2020;  

 Vi undersøker med ulike campingsteder, da de ofte har alle fasiliteter vi måtte ønske 

for å avholde en utstilling med både RL og LP, samt overnatting og middag på 

kvelden. Frist 01.07.19, KBV 

 Dommere til spesialen? SK og MG setter opp et forslag. Frist 01.07.19. 

Høring NKK; NKKs strategi 2019 -2022. Ok, ingen innspill til høring. 
Oppnevning av FCI-representanter; Styret er enig i de som står foreslått, men det mangler 
representant for Freestyle. Vi forespør Marianne Ono Njøten. Frist 26.06.19, MG 
 
Dommerforslag NKK utstillinger status; Venter på forslaget til dommere, men også evnt 
de vi ikke ønsker at skal dømme belgeren. Frist 01.07.19, SK 
 
Dogs 4 All; Flaggfabrikken tilrettelegger stands. MG sjekker 

 
27/2019 Innkomne saker fra avdelinger/medlemmer 
 
Søknad om økonomisk dekning av beskriverkurs MH. Vi annonserte tidligere at vi ønsket 
å sponse dette for våre medlemmer. Det har kun kommet en søknad og Anette Lernæs får 
derfor dekket hele kursavgiften på kr 3 100,-. 
 

28/2019  Økonomi 
 
Ref. GF-sak ifht regnskapet; Revisjonsberetningen for 2018 ble godkjent av revisor og 
kommer i Belgerbladet. 
Gjennomgang av regnskap 1.kvartal. Vi har god kontroll og ligger foreløpig under budsjett på 
de fleste postene. 
 

29/2019 Avl og oppdrett 
 
Status fra RAS komiteen? MG sjekker til neste møte. 
Avlsrådet har fått en henvendelse ifht registrering i Dogweb, men det er allerede mulig for 
veterinærer å registrere kliniske undersøkelser der. 

 
30/2019 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 
Årets belger alle grener; Unni Lilleskjæret har hovedansvaret og sørger for at bidragsyterne 
tar sine grener. ÅB utstilling; Ronny og Linda Eliassen har ansvaret for 2019. 
 
Belgerbladet; Leder og nestleder skriver «lederens side» annenhver gang. Resten av 
styret/avlsrådet er selvfølgelig velkommen til å skrive noen ord også. Nestleder nr 3/2019. 
 
PC til tidligere redaktør er fortsatt ikke mottatt, faktura sendes.  
 
Styrereferatet er godkjent av styret før det publiseres. 
Tid for neste styremøte er planlagt uke 34. 
 
 
Referent, Kristine   


