
 

 

Referat nettmøte 14.01.2018 – kl. 19.00 
 
Tilstede: Susanne, Marianne, Marit, Anne Grete, Else, Veronica  
og Kristine 
Forfall: Karoline og Terje 
 

 
01/2018 Gjennomgang av forrige referat 
 
Godkjent. 
 

02/2018 Til orientering / behandling . 
 
Fra NKK; Ingen nye høringer. 

Forberedelser til GF:  

 
 Avdelingenes saker til GF;  

o Sammenslåing. Styret ønsker ikke å fremme denne saken, da det er 

avdelingene selv som ønsker sammenslåing – ikke styret. Vi ber om at Agder 

og Rogaland legger frem saken selv. Tilbakemelding er gitt 

o Avdeling Nordland sammenslåinger til Avd Nord; Styret ønsker ikke å fremme 

saken på vegne av avdelingen. Tilbakemelding er gitt 

 Medlemssaker til GF 

 Avlsrådets og styrets saker til GF 

 

03/2018  Styresak fra medlem 
 
Gjennomgang av dokumentasjon som er mottatt angående mistanke om feil i regnskap for 
avdeling. Styret kan ikke finne uregelmessigheter i regnskapet. Dette må tas opp på 
avdelingens årsmøte der medlemmene evnt kan be revisor redegjøre for ting/områder det 
stilles spørsmål til.  
 
 

04/2018 Forespørsel fra medlem om flytting av GF, enten dato eller sted 
 
Årets GF var først besluttet til 16.03 for at vi skulle rekke alle tidsfrister. Det ble flyttet etter 
henvendelse fra medlem, samt diskusjon på Facebook med bakgrunn i at 16.03 falt samtidig 
med NKK Kristiansand.  
Styret så det ikke forsvarlig å bytte sted med bakgrunn i at det ville medføre betydelige 
ekstra kostnader, samt være mindre tilgjengelig for alle medlemmer av NBFK. Stedet for 
både OF og GF blir den 09.03.18 på hotell Scandic Oslo Airport. Arrangementene er 
opprettet på klubbens Facebookside og på klubbens hjemmeside.  
 

 
05/2018 Avl og oppdrett 
 

 Dommerkonferansen 2018; torsdag 8.februar. Alt er under kontroll. Ansvarlig; AG 

 Agenda OF 



 

 

06/2018 Økonomi  

Gjennomgang av Regnskap for 2017 og budsjett 2018. 
 
 

  
07/2018 Utstilling, konkurranser og kurs 
 
Søknad om spesialutstillinger 2019;  
 

 Nordland 15.juni 2019 ifbm NKK Tromsø  

 Oslo & Akershus 17 august 2019 ifbm NKK Lillehammer 18.08, tildelt stor-cert 

 Rogaland 15.september og 07.desember 2019, søknad om stor-cert, men siden de 

har det i 2018, valgte styret å tildele dette til O/A for 2019 

 Hordaland 06.april, motsatt dag av NKK Bergen 2019 

Status planlegging av spesial i samarbeid med Sverige; Afbv har tilbakemeldt at det kan 
planlegges mot 2020. 

 
 
08/2018 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 

 Årets belger 2017; Vinnere av Årets belger 2017 annonseres først i BB, deretter på 

web. De får utdelt diplom på GF 2018. 

 Vinner av vervekonkurransen; Susanne Kjærstad kom på en overlegen 1.plass! 

Unni Lilleskjæret og Veronica Olsen på delt 2.plass. Gratulerer så mye! Premie deles 

ut på generalforsamlingen 

 Redaktør BB; Styret søker ny redaktør fra og med BB nr.3, da nåværende redaktør 

skal starte med studier til høsten 

 Ref. sak 81/2017 fra styremøte i desember; Informasjon om svaret fra NKK 

publisert i Facebook gruppa «NBFK - Norsk Belgisk Fårehund Klubb Forum» den 

14.januar 

 
 
Neste styremøte er planlagt 27.02.2018  
 

  
Sekretær, Kristine   


