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Baard Birkeland
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Lena Borlaug
Martin Haugestad

Sakliste:
Sak 28/13: Orienteringer i møte 15. april 2013
 Kenneth: Oppdatering av styresammensetning til frivillighetsregisteret: papirer er straks klare
 Kenneth: Økonomi og medlemsmasse: lite nytt vedr. økonomi. Antall medlemmer, betalt og
ikke betalt, er på samme nivå som i fjor på denne tida.
 Hege: Representasjon fra styret på landstreff i Alta
 Martin/Hege: Nye nettsider og nye e-postadresser: på grunn av nettredaktørs arbeid med årboka
vil lansering av de nye nettsidene bli forsinka
 Martin: VM i Kroatia – informasjon legges på nettet. Frist for påmelding til avlsrådet er 1. mai.
 Forslag dommere NKKs utstillinger - eksteriørgruppa har via leder sendt inn forslag til NKK
 Martin: Raseforvaltningsansvar fra NKK, avlsrådet er informert
 Geir Håvard/Martin/Arne: Bekymringsmeldinger vedr. uønska atferd: skal ha telefonmøte for å
konkretisere videre arbeid
 Baard/Martin: status RAS – under kontroll
 Morten: Lite nytt fra DK`er. Informasjon om støtte fra studieforbundet legges på nettet.
 kjøpekontrakt valp er endra av nettredaktør Tor Einar, korrekt utgave ligger nå på nettet
 evaluering NM-lag: leder av NBKs lag har gitt innspill som er videresendt FKF
 årbok – arbeidet er i rute
Sak 17/13: Utstilling og Landstreff 2014
Morten orienterte: DK-gruppe Østlandet arrangerer Landstreff 2014, 28.- 29. juni 2014. NKK har fått
beskjed om at utstillinga flyttes. Sted ikke bestemt. Det jobbes med å få tak i dommer.
Sak 26/13: Kandidater til NKKs RS - frist 31. juli til FKF
Styret tar opp igjen saken på neste møte.
Sak 27/13: Henvendelse fra AICEB ang. styremedlem
Vedtak: Brev sendes til AICEB.
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Sak 28/13: Publisering av dokumenter på nettet
Vedtak: Alle referat, protokoller, instrukser, rutinebeskrivelser og andre dokumenter skal ligge på
nettet som PDF-fil, datert og med angivelse av hvem som har vedtatt dette.
Nettredaktør er informert. Alle har ansvar for å påse at dette blir gjort.
Sak 29/13: Dokumenter om avlsrådets arbeid
Styret diskuterte saken.
Vedtak: Avlsrådet gir styret innspill til kriterier for valpekull på henholdsvis «A»- og «B»-liste, basert
på årsmøtevedtatt avlsplan og retningslinjer for avlsrådets arbeid. Det utarbeides eget
informasjonsskriv til tispeeiere.
Sak 18/13 Møteplan
Neste styremøte:
Uke 22: Onsdag 29. mai – sakliste til FKFs fuglehundting
Oppfølgingssaker:
Sak
17/08
55/12
49/11
14/13

16/13
17/13
10/13
26/13

Aksjon
Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig
med flere aktuelle sponsorer.
RAS (rasespesifikke avlsstrategier) fra
NKK
Idemyldring

Ansvarlig
Styret

Frist
INGEN

Status
Kontinuerlig

Baard

1.1.2014 til
NKK

Pågår/under
kontroll
Kontinuerlig

Oppdatering av informasjon om nytt styre
til NKK og Frivillighetsregisteret i
Brønnøysund.
Ny e-post struktur til sentrale verv med ny
dataløsning
Landstreff 2014, HVOR?

Kenneth

Neste
styremøte

Pågår/straks
ferdig

Styret

Martin

Avventer ny
nettside
fullført

Hege

Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte Geir Håvard,
bekymringsmeldinger vedrørende gemytt? Arne og Martin
Kandidater til NKKs RS
Styret

Pågår
31. juli 2013

Sak 29/13: Eventuelt
 høstprøve flyttes fra Meråker til Ålen
 brev mottatt fra bulgarsk bretonklubb som har innvendinger/klager på gjennomføring av EM i
Serbia

Hege Meldal
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