
 

 

Referat nettmøte søndag 15.04.2018 – kl. 20.00 
 
Tilstede: Susanne, Anita, Anne Grete, Marianne, Unni, Kristine og Veronica (vara) 
Forfall: Hege og Ronny (vara) 
 

21/2018 Til orientering / behandling 
 
Saker oversendt fra GF:  

- Nye retningslinjer for avl vedtatt iht forelagte forslag fra avlsrådet. Gjeldende fra og 

med 01.07.2018. Hjemmesiden oppdateres. VO 

- WHT – nye regler for deltakelse i bruksklasse gjeldende fra 01.01.2019. Vedtaket 

sendes NKK. KBV 

- Reviderte vedtekter fra GF må oppdateres på hjemmesiden. KBV/VO 

Søknad fra medlem om refusjon for reisekostnader og opphold/kost i forbindelse med 
en internasjonal RIK dommersamling i forbindelse med nytt regelverk; Søknad burde 
kommet inn i forkant av konferansen, slik at vi hadde innarbeidet det i årets budsjett. Styret 
beslutter likevel at NBFK dekker flybilletten, da vi synes det er positivt at vedkommende tar 
initiativ til å vedlikeholde dommerkompetansen. Referat fra samlingen kommer i BB. 
 
Samarbeidsavtalen med avdelingene; Oppdateres og sendes ut for signering etter 
vedtakene som er gjort. HL 
 
Klubbchampionat rosetter; Det designes en mal for rosetter som tildeles alle med oppnådd 
klubbchampionat, da disse bør være like. Klubbcertene kan arrangør velge design på selv. 
SK 

 
22/2018  Ekstraordinært årsmøte i Rogaland 
 
Det jobbes med å finne kandidater til verv, ingen forslag har kommet inn. 
Det kom kun inn en sak til behandling, og det var den samme som ble sendt inn til det 
ordinære årsmøte i Rogaland. Innkalling med sakspapirer sendes ut iht samarbeidsavtalen 
senest 1 uke før. 

 
 
23/2018 Avl og oppdrett 
 
Avlsrådet har diskutert at det burde komme på plass regler for kryssparringer med hensyn til 
avkom av kryssparringer. Det anbefales at man i neste generasjon bruker en partner av 
samme variant med 3 generasjoner bak. Hensikten er ivaretakelse av farger, da spesielt 
masker. Dette bør vurderes neste gang retningslinjer for avl skal gjennomgås, da man bør se 
an utviklingen først og ikke sette inn tiltak basert på hypoteser. 
 

 
24/2018 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 
Webmaster gjør en svært god jobb i forhold til å holde hjemmesiden levende og oppdatert. 
Takk for det Veronica Olsen! 

 
 
Neste styremøte er planlagt uke 20. 
 
 
Sekretær, Kristine   


