Protokoll fra styremøte nr: 11 - 2020

Dato

30.11.2020

Møtested: Google Meet

Innkalte:

Alle, inkl vara

Til stede:

Line Kristiansen, Arild Schjølberg, Vivian Bruun, Arild Kristensen, Anne-Kirsti
Stensø, Anne Marie Madssveen, Andreas Bachmann, Veronica Seppola

Forfall:

Rigmor Sjøvoll
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Innhold
Refusjon helseundersøkelser
- ASUs anbefaling er å bruke de pengene på andre områder
- Styret ønsker likevel å gjennomføre en prøveordning på dette, med
fokus på følgende:
o Riesenschnauzer og schnauzer: AD/HD-røntging
o Bouvier: Gonioskopi
o Dvergschnauzer: Førstegangs øyelysning
o Alle raser: mentaltest
- Det settes av en pott, når pengene er brukt opp så er det brukt opp
- Poenget er å øke andelen helsetestede hunder
- Man må være medlem for å kunne søke
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Forslaget ferdigstilles med beløp neste styremøte
Statutter klubbvinnerkort, utkast
Styret ønsker å forenkle statuttene for tildeling av klubbvinnerkort, både fordi
det nå er enklere å skaffe rede på oppnådde resultater via Dogweb, samt at
det skal være enklere å administrere for personalet på klubbens
spesialutstillinger. Det er også ønskelig at klubbvinnertittelen ikke skal være
enkel og oppnå, slik at denne tittelen skal indikere høy kvalitet. Endringene
skal også medføre at det skal bli enklere å søke om tittelen.
Krav for å kunne motta klubbvinnerkort:
- Eier må være medlem i NSBK
- Det forlanges 3 napp i tittelen (3 KBV-kort) tildelt på utstillinger
arrangert av NSBK, og av 3 forskjellige dommere (FCI).
Klubbvinnerkort kan tildeles hund uavhengig av hvilken klasse den er
påmeldt i.
- Hunden må være fylt 15 måneder før man kan søke om tittel.
Alternativ 1:
- Klubbvinnerkort kan tildeles en hund som
o Først vinner sin klasse og deretter plasserer seg i BTK/BHK
o Det deles ut maksimalt 8 kort i hver rase
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Alternativ 2:
- Klubbvinnerkort tildeles BIR/BIM
Det lages en mal for et elektronisk kort, som kan skrives ut og deles ut på den
aktuelle utstillingen. Kortet er et symbol på napp i klubbvinnertittelen, men
inneholder ikke utførlige opplysninger eller underskrift fra dommer, og skal
ikke fysisk sendes inn ved søknad om tittel.
Når hunden har fått tre kort sendes søknad (mal for søknad legges i
klubbhåndboka) til sekreter@nsbk.no.
Utdeling av Klubbvinnertittel (plakett) skjer på Årsmøtet. Utsendelse av tittel
og plakett bekostes av mottaker dersom det må sendes i posten.
-

Styret er delt med et knapt overtall for alternativ 1. Sendes derfor ut
til avdelingene og medlemmene for innspill, så tar vi det opp igjen på
neste styremøte
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Unntatt offentlighet

34/20

Jubileum, 75 år 2021
- Vandrepremier, på jubileumsutstillingen eller storcertspesialen?
o Vandrepremiene følger storcertet
- Sted
o Torbjørnrud er allerede booket av andre
o O/A og jubileumskomiteen jobber med saken
- Rosetter
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Årsmøte 2021
- Valgkomite underrettet
- Info om frister må sendes ut til avdelingene
- Frist for innsending av saker søndag 12.03
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NKK RS
Utsatt til 2021
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?
o Opprettes et eget område på hjemmesiden
o Sekretær og webmaster ordner strukturen
o Sekretær har hovedansvar for organisering og innlegging,
kasserer legger inn for økonomi. Leder har tilgang i tillegg.
- Ønskelig med en bedre søkefunksjon på webmail. Vanskelig å gjøre
noe med, Andreas sender ut brukermanual for å legge inn
klubbmailen i Outlook
- Mye spam på enkelte kontoer tilknyttet klubben
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Sak fra medlem, hverdagslydighetsmerker
- Styret synes dette er et utmerket forslag, men også at dette er
vanskelig å gjennomføre på landsbasis siden vi ikke kan pålegge de

forskjellige avdelingene dette. Avdelingene har fått økte overføringer
fra styret, som bør kunne bidra til å finansiere dette for de enkelte
avdelingene som ønsker å gjennomføre det i sin region. Dersom
avdeling Midt-Norge får dette opp og gå kan det presenteres som et
eksempel til etterfølgelse for andre avdelinger, og man kan få dette
ut til de øvrige på den måten.
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Julehilsen
- Skal vi sende ut, som i fjor?
- Ja, det skal vi. Send bilder til Line, så ordner sekretæren.
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Unntatt offentlighet

Diskusjon til
sak senere

ASU
-

Eventuelt

NKK ønsker å få lokale klubber til å arrangere deres utstillinger. Det gjør det
vanskelig i mindre befolkede områder av landet. Bekymringen er at det ikke
blir NKK-utstillinger i disse områdene. Bør løftes inn til NKKs særkomite for
utstilling og muligens RFA. Oppleves som en trussel fra mindre NKKavdelinger om at det ikke blir utstilling om de lokale avdelingene i NSBK ikke
stiller opp.

Intern diskusjon

