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Styremøte NBK Referat
Sted: Skype

.

Tid: 15.11.16 kl 19:30
Tilstede styret:
Ulrik Johnsen, Martin Haugestad, Olaf Hafstad, Solfrid Lægdheim, Berit Helø, Britt Halvorsen, Geir Grønvold,
Lars Olaf Farnes, Kenneth Sveen

Orienteringssaker:


Økonomi og medlemstall v/Geir - Ingen overraskelser, reg betalte 962 medlemmer, 11
innmeldt fra oppdretter (ligger som krav). Noen poster budsjettert litt høyt, for eksempel
kollektivt innmeldte. Ca 30 000 utestående i krav. Budsjett fra prøver ikke fremlagt enda.
31.sept 582 000 ca på konto.



DK Nytt v/ Berit - DK Nordland etterspør å få tilsendt nye bretoneiere i sin region. Rutinene
kontrolleres og oppgaver fordeles. Britt og Geir følger opp.
o Sendes ut ny purring på årsmeling og årsregnskap

Oppfølgingssaker:

 27/16 Felles dokumentarkiv for NBK – Dropbox 10 EURO/mnd med 5 brukere. Styret er enige
i at dette er et godt alternativ for lagring av orginaldokumenter.
 3/16 Høring vedr. fornyelse av dagens avtale med NJFF/NKK. – Styret har ingen innvendinger
til høringsforslaget. Fortsatt positive til videre samarbeid mellom NJFF-NKK.
 26/16 Trenger ny NBK redaktør til Fuglehunden. Marit ønsker å gi seg ved årsskiftet. – Mottatt
en henvendelse som er interessert, følges videre opp. Styret er positive.

Nye saker:


29/16 Årsmøtet 2017, div saker. – Det diskuteres rundt hvor årsmøtet skal arrangeres. Tenderer
til at Trondheim/Værnes blir svært mye dyrere enn Oslo/Gardermoen. Mange får lengre og
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dyrere reisevei til Værnes. Hovedårsaken er at flyselskapene har snørpet inn på avgangene på
morgenene lørdag. Styret ser det lite hensiktsmessig å doble kostnadene ved å arrangere
.
årsmøtet på Værnes. Lars følger opp saken og finner ett alternativ ved Gardermoen.


Eventuelt
o DNAtest av utenlandske hunder som skal registreres i Norge. Styret er usikre om
hvorvidt dette tilfører større hindringer enn fordeler.
o Signeringer av taushetserklæringer – følges opp.
o Klubbartikler – begynner å gå tomt. Porto begynner å overskride prisen på varen. Det
diskuteres med ansvarlig for varelager hvor mye man burde ha inne.
o Budsjettarbeid 2017, ønske om styremøte på høsten. – Settes av 25000 i budsjett 2017
til dette formål.
o Dommere til Frankrike for å delta på utstilling der?
o Webgruppen synes det er stort arbeidspress på publisering på nettsiden. Uklar
arbeidsfordeling. Hensiktsmessig om datagruppen samkjøres gjennom et møte.
o Dato for landstreff 2018 – følges opp.
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