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Referat fra styremøte nr. 3, 7. mars 2012 

 

Deltakere: 

Gunnar Handberg 

Arne Abel Lunde 

Kenneth Sveen 

Martin Haugestad 

Lars Farnes 

Geir Håvard Ingdal 

Lena Marie Borlaug 

Tove Løvås 

Bård Birkeland, forlot møte ca, 19.30 

 

Forfall: 

 

Saksliste: 

 

Sak 16/12 

Status økonomi: 

Det er i henhold til budsjett. Salg av kalender, ca 48.000 så langt. Den Amerikanske auksjonen under 

festmiddagen på årsmøte ga klubben 18.000,- i netto inntekt.  

 

Sak 17/12 

Medlemsregister 

Tas til orientering. 

 

Sak 18/12 

Utgående post: Ingen 

 

Sak 19/12 

Innkommende post: Sak 23, 26 og 27/12 

 

Sak 20/12 

Info i fra AR 

Martin redegjorde kort i fra arbeidet i Avlsrådet (AR). 

Den nye ordningen med to kull liste medfører noen utfordringer. Det er viktig at AR forholder seg til 

vedtatte retningslinjer i fra årsmøte når de skal plassere kull på listene. 

 

Martin og Gunnar lager nye prosedyrer om HD bilder, arkiv med mer. Hvis det er bilder som er 

kommet bort som NBK har ansvar for vil klubben bekoste ny HD røntgen. 

 

Sak 15/12 

Sak i fra Jan Bjarte Skrøppa om retningslinjer for kull på nettet.  

Retningslinjene som lages skal forankres i Årsmøtevedtak. 
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Når AR plasserer et kull på lista over ”kull som ikke er i henhold til AR’s retningslinjer” skal tispeeier 

ha skriftlig beskjed om hvorfor.  

Hvis AR får spørsmål i fra valpekjøpere eller andre om årsak til plassering skal de henvises til tispeeier 

med beskjed om at tispeeier har fått en skriftlig beskjed om hvorfor de er plassert der. Det er tispeeier 

som har opplysningsplikt, ikke NBK. 

 

Sak 21/12 

Landsmøte 2013 legges til Alta 

Landsmøte 2014: Lena jobber med saken, melder tilbake innen neste styremøte, 24. april. 

 

Sak 22/12 

Oppsummering av Årsmøte 2012 

Styret er fornøyd med gjennom føringen av Årsmøte 2012. Styret er særdeles fornøyd med det 

økonomiske resultatet av den Amerikanske auksjonen som ga 18.000,- i inntekt til klubben. 

 

Sak 23/12 

Revidering av Ekstriør komiteen’s arbeids instruks jamfør Årsmøte vedtak 2012 

Utsatt 

 

Sak 24/12 

Revisjon av jaktprøveregelverket. Frist 1. mai 

Tove og Arne ser på saken for styret og legger frem eventuelle forslag for styret. 

 

Sak 25/12 

Jaktprøve ansvarlig, erstatter for Elisabeth. 

Tove Løvås tar denne jobben. 

 

Sak 26/12 

Kjøpsloven. Rettigheter og plikter for våre oppdrettere og valpekjøpere. Hvilke lover som regulerer en 

eventuell avtale er bl.a avhengig av om oppdretter ansees som ”profesjonell” eller ”amatør” i 

lovverket.  

Bård lager et notat som kan være veiledende for oppdretter / valpekjøper når de skal lage en kontrakt. 

Bård sender det ut på høring til styret før det legges ut på nett. 

 

Sak 27/12 

Nkk Vinnerutstilling, svarfrist 30. mars v/Lars 

Lars tar ansvar for denne. Fuglehunder er ikke med på denne utstillingen. 

 

Sak 28/12 

Høring angående forslag til endring i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. v/Gunnar 

Frist 15.mars 

Gunnar jobber med saken 

 

Sak 29/12 

Fordeling av styre honorar 2011.  
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Kenneth legger frem et forslag for styret til neste møte. 

 

Sak 30/12 

Kenneth og Martin ser på mulighetene for å opprette egne e-poster for styret. 

 

Sak 31/12 

Styret jobber med å gjeninnføre eksklusive trekopper som premie til Årets hund. 

 

Sak 32/12 

Oppfølgingssaker: 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig med 

flere aktuelle sponsorer. 

Styret INGEN Kontinuerlig 

arbeid 

48/11 Innkalling til Dommerkonferanse.  Lars   

49/11 Ide myldring Styret  Kontinuerlig 

arbeid 

14/12 Revidering av driftskonsept Gunnar   

14/12 Komplettere datagruppa Martin   

22/12 Revidering av Ekstriør komiteen’s arbeids 

instruks jamfør Årsmøte vedtak 2012 

 

Styret Årsmøte 

2013 

 

23/12 Revisjon av jaktprøveregelverket.  

 

Tove og 

Arne 

Neste 

styremøte 

 

25/12 Kjøpsloven. Rettigheter og plikter for våre 

oppdrettere og valpekjøpere. 

Bård Neste 

styremøte 

 

27/12 Høring angående forslag til endring i NKKs 

Etiske grunnregler for avl og oppdrett.  

Gunnar 15. mars  

28/12 Fordeling av styre honorar 2011.  Kenneth Neste 

styremøte 

 

29/12 Kenneth og Martin ser på mulighetene for å 

opprette egne e-poster for styret. 

Kenneth   

30/12 Styret jobber med å gjeninnføre eksklusive 

trekopper som premie til Årets hund. 

Tove   

 

 

Sak 33/12 

Eventuelt: 

 Neste styremøte: 24. april 2012, kl. 19.00 

 

 

 

Martin Haugestad 


