
  

Protokoll til styremøte nr: 5 - 2019     

Dato 18.06.2019 Møtested: Skype 

Innkalte: 

 

Til stede: 

 

Forfall: 

Styret inklusiv varamedlemmer innkalles.  

 

Arild Kristensen, Mona Nilsen, Andreas Bachmann, Wenche Martinsen, Arild 
Schjølberg, Veronica Seppola, Rigmor Sjøvoll, Line Kristiansen (referent) 

Berit Engnes 

 

Sak nr Innhold Ansvarlig 

 Godkjenning av innkalling og saksliste - ok  

4/19 Disiplinærvedtak 
• NKK kontaktet 
• Utkast til brev til oppdretter, med forkynnelse av vedtak  

 

 
Arild K 
Line 

6/19 Klubbhåndboka 
• Status i arbeidet 
• Historikk 
• Manual for arrangering av utstilling, sjekkliste 

• Avhenger av at man får inn info fra de som arrangerer 
utstilling per i dag 

• Vi kommer tilbake til klubbens vandrepokaler 
 

 
Mona 
Arild S 

18/19 Avlsrådet 
a) Orientering om pågående arbeid med omstrukturering 

- Grunnlagsdokument og skisse sendes ut til oppdrettere på 
oppdretterlisten, legges ut på hjemmeside og linkes til på FB. 
Høringsfrist 18. august. Innspill skal underskrives med fullt 
navn og kun medlemmer i klubben kan komme med innspill. 
 

b) Avklaring retningslinjer for avl, riesen 
- Vedtak: Endre formulering angående HD til følgende: C kan 

pares med fri dersom den samlede HD-indeksen overstiger 
200 på paringstidspunktet. 

 
c) Godkjent kull riesen, hannhund mangler godkjent øyelysing 

 
Kommentar: Kullet ble godkjent fordi hannhunden var antatt død, gitt 
hundens alder og at det ble foretatt inseminering. Motstridende 
opplysninger mottatt, noe som gjør saken vanskelig å behandle. 
Uenighet i styret, dissens Arild Schjølberg. 

 

 
Line 
 
 
 
 
 
 
Line 
 
 
 
Line 
Andreas 
 
 
 
 
 
 
 



- Vedtak: La kullet stå med følgende tilleggsopplysning: 
Inseminering med frossen sæd, hannhunden ble øyelyst fri i 
forbindelse med tapping 
 

d) Fratredelse av verv ss-dverg 
- Vedtak: Nåværende representanter bes om å behandle 

søknader om godkjenning også for hvit og ss inntil videre. 
 

 
 
 
 
Line 

20/19 Årskonkurransene 
a. Status bruks/AG/rally-komitè  

• Arbeidsgruppe som skal se på disse konkurransene opprettet. 
Kontaktperson Arild S. 

 
b. Innsendt sak: Angående eier av hund, navn på diplomer. Kun 

hovedeier står på diplomet. Det er ønskelig at navn på alle eiere står 
på. 

• Vår utfordring er at informasjon om flere eiere kommer ikke 
opp i DogWeb. 

• Send etterspørsel om det er mulig å få deleier tilgjengelig i 
dogweb 

 

 
Arild S 
 
 
 
 
 
Line 

23/19 Hjemmesiden 
• Status overtakelse av nytt domene. Andreas informerer, er under 

løsning. 
 

 

24/19 ISPU utstilling 14. Sep 2019 
• Status, Arild K informerte. Foreløpig alt under kontroll. Arild 

kontakter medlem for bistand om bestilling av rosetter. 
 

 

26/19 Lover NSBK 
• Oversendt NKK, venter på svar 

- Svar mottatt 04.06 om at de er oversendt NKKs hovedstyre 
for godkjenning  

- 20.06.29: Godkjenning mottatt, nye lover publisert på 
hjemmesiden 

 

28/19 Søknad om støtte. 
• Vedtak: Tilsagn om støtte på kr 2500,-. Utbetales ved innsending av 

kontonummer og reisebrev. 
 

Line 

29/19 Protokoll fra årsmøte - Sak 9.4 (Trøndelag og Vidar Haarberg)  
• 9.4 G Utvidelse av geografiske områder. 

Vedtak: Styret gis fullmakt til i samråd med de andre avdelingene å 
tilpasse den geografiske utstrekningen der det er formålstjenlig. 

• Sekretær tilskriver avdelingene med spørsmål om hvorvidt de 
har tatt stilling til dette. Tilbakemelding imøteses innen 
01.09.2019 

 
• 9.4 J At klubben legger mer til rette for og om det internasjonale 

brukshundprogrammet. Regler for internasjonale konkurranser - RIK- 
som kan favne alle klubbens medlemmer. 

 
Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtak: Saken oversendes styret for nærmere vurdering av fremtidig 
tilrettelegging/organisering sentralt og regionalt av 
brukshund/sportshund aktiviteter med klubbens raser. 

• Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe som ser på punktet. 
Etterlysning av deltakere til arbeidsgruppen etterlyses via 
hjemmeside og FB. 

 

Line 

30/19 Oppdretterlisten 
• Må ryddes 
• Sekretær sjekker om oppdrettere som er oppført er medlem 
• Andreas sjekker linker til hjemmesider, fjerner de som ikke virker. 
• Arild S - schnauzer 
• Wenche - riesen 
• Veronica – dverg 
• Line - bouvier 
• Line skriver utkast til tekst som sendes ut, vedtas pr mail 

 

 
Line 

31/19 Økonomi 
• Resultatrapport for mai, til orientering. Arild gjennomgikk, alt ser ut 

til å gå i pluss. 
 

 

Eventuelt • Avslutning av verv i Sportshundgruppa, både Nina og Terje trekker 
seg fra 01.01.2020. 

• Gjennomgang av hvordan støtte skal deles ut. Egen sak på neste 
styremøte. 

• Neste møte: uke 35 
 

 

 
 


