
  

Protokoll fra styremøte nr: 10 - 2020     

Dato  31.10.2020 Møtested: Gardermoen 

Innkalte: 

 

Til stede: 

 

Forfall: 

Alle, inkl vara 

 

Arild Kristensen, Arild Schjølberg, Anne-Marie Madssveen, Line Kristiansen, 
Veronica Seppola, Vivian Bruun.  

 

Anne-Kirsti Stensø, Rigmor Sjøvoll, Andreas Bachmann 

 
Sak nr Innhold Ansvarlig 

26/20 Vervekampanje 
- Arild K har utarbeidet et forslag, som legges frem 
- Hvorfor være medlem i NSBK? 

o Raseseminar 
o Sponsing av helseundersøkelser 
o Kurs og andre aktiviteter i avdelingene 
o Mulighet til å påvirke arbeidet med rasene 
o Avdelingene må oppfordres til å øke aktivitetstilbudet. Dette 

trenger ikke å være avanserte aktiviteter, men turer, 
trimmehjelp, miljøsamlinger osv. 

- NKKs HS har foreslått å øke grunnkontingenten til kr 700,-. Vi 
avventer kampanjen litt for å se an utfallet av denne saken på RS, så 
kan vi bearbeide kampanjen basert på hva som skjer. 

- Vi må først og fremst gå via oppdrettere for å øke medlemsmassen. 
Hvordan kan vi tilgodese oppdretterne i retur for å fremme klubben? 
Hvilken støtte ønsker oppdretterne fra klubben? 

- Sekretær utarbeider et skriv hvor vi ber oppdretterne om innspill på 
dette. 

 

 

30/20 Avd Sør-Rogaland har søkt om støtte til dommerutgifter.  
- Vedtak fattet på forrige styremøte: Grunnet årets spesielle situasjon 

har styret besluttet å støtte alle avdelingene med kr 5000,- pr 
utstilling, uavhengig av dommerutgifter. Dette er allerede utbetalt. 

 

 

31/20 Revidering av statutter til klubbvinnerkort 
- Statuttene må forenkles, og det er ønskelig at listen ikke legges lavere 

for å oppnå kortene. 

- Styret har drøftet forskjellige alternativer, og vi ønsker å videreføre 

ordningen i en forenklet form. Vi ser videre på endelig formulering, 

som skal tre i kraft fra 2021. 

- Vi vil også se på andre endringer som for eksempel klubbchampion 

 



- Opprette klubbvinnergalleri på hjemmesiden, for å hedre 

klubbvinnerne i større grad. 

32/20 Unntatt offentlighet  

33/20 Rullering storcert / søknad om storcert 
Må ses i sammenheng med sak 34/20 

- Vedtatt rullering 13.10.19, sak 45/19: 2020 O/A, 2021 Midt-Norge, 
2022 Nordland, 2023 Sør-Rogaland 

- Søknad om storcert mottatt for 2021 fra avd Midt-Norge, som har 
opprettet en ny spesial i sammenheng med NKK Trondheim 

- Storcert for 2021 legges til avd Midt-Norges spesial i forbindelse med 
NKK Trondheim, ikke i forbindelse med Hundefestivalen  

- Hordaland skal innpasses i rulleringsplanen, etter Sør-Rogaland, med 
storcert i 2024 

  

 

34/20 Jubileum, NSBK er 75 år i 2021 
- Klubben arrangerer ferdselsprøve, mai 2021 
- Utstilling Østlandsområdet pinsen 2021, hovedklubben står som 

arrangør en dag og O/A dag to. 
o Bruke flere ringer, slik at eksteriørbiten ikke tar hele dagen 
o Demonstrasjon og prøving av forskjellige hundesporter? 

Rally, bruks, kontakt Vidar Haarberg i så henseende 
o Ekstrabedømmelser som parklasse, beste hode, beste skjegg 

osv 
o Morsomme konkurranser 
o Jubileumskomite med medlemmer fra både hovedstyret 

(Veronica og Arild S) og to fra O/A 
- Hovedstyret sponser spesielle rosetter til BIS voksen (1-4), BIS valp, 

junior og veteran til alle klubbens spesialer hos alle avdelingene i 
2021. Alle rosettene skal være like, og ha påskrift NSBK 75 år. 
Sekretær sjekker alternativer og legger frem for styret. 

 

 

35/20 Innspill om salg av 
- Produkter til sponsede priser fra Hund-1 
- Rørospledd med schnauzermønster (se epost fra Liv Karin Ertsås) 
- Styret går ikke i disse avtalene, da vi ikke ønsker å binde kapital i 

varelager. 
 

 

36/20 Junior- og veteranchampionat 
- Juniorchampionater i regi NKK er uforholdsmessig vanskelig å oppnå, 

på grunn av den korte tidsperioden en hund er junior. 

- Kravene for å bli junior- og veteranchampion er høyere enn for å 

oppnå et norsk utstillingschampionat 

- Styret i NSBK mener at kravene for disse championatene bør være 

like som kravene for et vanlig utstillingschampionat. 

- Vi sender dette over til RFA, for å få tilslutning fra flere raseklubber, 

før det oversendes NKKs særkomite for utstilling. 

 

37/20 Økonomisk status 
- Kasserer og leder orienterte  

- Det ligger an til et godt overskudd i regnskapet i 2020  

 



- Likviditeten i klubben er også meget god 

- Vi har ikke hørt noe mer om behov for lån til NKK. Styret anser at 

fullmakten for å yte lån til NKK gitt av årsmøtet utløper 31.12.2020. 

Dersom behovet melder seg igjen etter dette vil temaet settes på 

sakslisten for årsmøtet i 2021. 

38/20 Årsmøte 2021 
- Fastsettes til helgen 10-11. april 

- Gardermoenområdet 

o Lørdag raseseminar 

o Søndag årsmøte 

o Jubileumsmiddag, hvor æresmedlemmer inviteres 

- Sekretær orienterer valgkomiteen 

 

39/20 NKK RS 2020 
- Deltar fra styret: Arild Schjølberg, vara Arild Kristensen 

- NKKs hovedstyre har foreslått en økning i grunnkontingenten til kr 

700,- 

- Styret i NSBK anser at denne økningen er for stor, og ønsker ikke å 

stille seg bak en så stor økning. Øvre grense for økning av 

grunnkontingenten bør ikke overstige 100% i forhold til dagens nivå. 

- Hva skjedde med vedtaket fra 2019 om å flytte RS til våren? Følges 

opp med RFA. 

 

40/20 Henvendelse fra NKK: De søker arrangører til sine utstillinger fra og med 
2021, da dette skal flyttes ut fra administrasjonen. 

- Videresendes til avdelingene, så får hver avdeling vurdere dette selv. 

 

41/20 Teknisk 
- Klubben har pr i dag ikke gode arkivsystemer for dokumentlagring. 

o Mulig med et lukket område på hjemmesiden, hvor vi kan 

lagre dokumenter og annet som er kun for styret? 

- Ønskelig med en bedre søkefunksjon på webmail 

- Mye spam på enkelte kontoer tilknyttet klubben 

 

 Neste styremøte: Mandag 30. november, 18.00 
  

 

 
 


