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Referat fra styremøte i NBK 4.okt. 2016
Sted; Skype

.

Tilstede; Olaf, Solfrid, Britt, Lars, Kenneth, Martin og Berit
Meldt fravær; Ulrik og Geir
Orienteringssaker





Økonomi og medlemstall – mail fra Geir; 952 medlemmer pr 30.sept. Ajour med regnskapet.
DK-nytt; ingen rapporterte saker
Status Ålenprøven; Veldig godt resultat både arrangørmessig og økonomisk.
Status Lavlandsprøven; Påmeldingsfrist 7.okt. Folk er litt sein i påmelding. 1 dags VK er fylt
opp, litt usikker på UK/AK, men tror dette blir fylt opp. Har mulighet for å ha flere parti pr.
dag, men tror ikke det blir behov. 2 dommere pr. parti.
 Jaktprøver 2017; Søknad på 3 prøver sendes inn – Høst- Vinter- og Lavlandsprøven. Diskusjon
mht. skogsfuglprøve. Vi søker ikke om skogsfuglprøve nå, men om det viser seg at det er
interesse både å arrangere og å stille kan dette vurderes til neste år.

Oppfølgingssaker
 13/16 – Premie årets unghund; trekopp med innfelt ben i skaft/helleristingsmotiv og
inngravering. (montana-alta.no) Vedtatt.
 Sponsorarbeid – ingenting nytt
 29/15 – Revisjon av driftskonsept. Sendt ut til styret på mail. Driftskonsept er et ”levende
dokument”. Om/når det kommer endringer i enkeltpunkter vil disse endres fortløpende. Solfrid
tar ansvar for at det nye dokumentet legges ut på klubbens nettside.
 26/16 – Ny NBK-redaktør; Annonse legges ut i neste Fuglehunden. Om noen har forslag til
aktuelle kandidater er det bare å melde dette inn til styret.
Nye saker
 27/16 – Felles dokumentarkiv for NBK. Solfrid har snakket med Tor Einar. Utfordringen er å
få samlet tidligere dokumenter. Mange muligheter til å få dette lagret, både gratis- og
kjøpversjoner. Solfrid foreslår ei arbeidsgruppe
- Hvilke dokumenter?
- Hvilket lagringsmedium?
 28/16 – Taushetserklæring. Må ha en ny gjennomgang for å sikre at alle som har tilgang til
NKK sine systemer har avgitt taushetserklæring. (Nye DK-er og avlsrådet)
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Eventuelt
.
 Sak 16/16 – Årsmøtevedtak ang. DNA-test
av korthalede importhunder og registrering av
hunder i NKK for alle fargevarianter må følges opp.
 Forslag til kandidater i NKK-komitèer. Om noen har forslag kan de sende mail til Olaf.
 Breton-kalenderen; Martin ansvarlig. Legger ut melding om frister snart. Sender ut innkalling
til årsmøte samtidig med kalenderne.
Frist til å sende inn årsmeldinger; 1.desember.
 Andreas Jørgensen har søkt om kr 5.000,- i støtte for deltakelse i VM. Da det sist var deltaker
med ble det gitt støtte på kr 2.000,-. Styret ser at tot. støtte/kostnad pr ekvipasje til NM Lag er
ca kr 3.000,- og velger derfor å legge seg på samme linje for støtte til VM. Vedtak; Andreas
Jørgensen gis kr 3.000,- for deltakelse i VM.
Støtte til deltakelse i VM bør komme inn i budsjettet for 2017.
 Sør-Trøndelag starter dressurkurs i morgen – 12 påmeldte.

Neste møte; 15.november 19:30
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