
 

 
 

Protokoll styremøte nr: 3 - 2021 

Dato 18.05.2021 Møtested: Teams 

Innkalte: Til 

stede: 

 
Forfall: 

Alle, inklusive vara 

Arild Kristensen, Arild Schjølberg, Andreas Bachmann, Vivian Bruun, Anne Marie 

Madssveen, Bodil Nergaard og Rigmor Sjøvoll. 

Veronica Seppola 

 
34/20 Refusjon av helseutgifter – presisering av hva som refunderes: 

Bouvier des Flandres: Første gangs AD/HD røntgen evt Gonioskopi, 

500 kr 

Dvergschnauzer: Første gangs øyelysning, 500 kr 

Schnauzer: Første gangs AD/HD røntgen, 500 kr 

Riesenschnauzer: Første gangs AD/HD røntgen, 500 kr 

Alle raser: Første gangs mentaltest, 500 kr 

 

  

6/21 Erstatning for sekretær 

- Vara 1, Rigmor Sjøvoll, trer inn i styret som klubbens sekretær. 

- Styret fordeler arbeidsoppgaver slik at ikke alt faller på sekretær. 

- Valgkomiteens leder varsles om dette.  

- Klubbens postadresse endres til Leders adresse 

- Samordnet endringsmelding sendes Br. Registrene 

 
 
 
 
Arild K 
Arild K 
Arild K 

7/21 Klage på styrevedtak i sak 3-21 - fordeling av to ekstra Stor Cert i 2021 
- Styret har i fordeling av ekstra storcert i sak 3-21 gitt alle avdelinger et 

«korona-cert». Fordelinga beholdes. 
- Leder lager utkast til svar som sendes styret før oversending til avd Sør 

Rogaland og Hordaland 

 
 
 
Arild K 
 

8/21 Søknad om MVA-kompensasjon for regnskaper i 2020. (signerte dokumenter).  

- Avdelingene må sende inn signerte dokumenter til leder@nsbk.no.  
o Frist for innsending er 1. juni 

- Leder sender samlet krav til  NKK 

 
 
 
Arild K. 

9/21 Regnskapsstatus pr. 30 april 2021 
- NSBK har pr i dag sunn økonomi, og god styring. 

 

10/21 Unntatt offentlighet 
 

mailto:leder@nsbk.no


11/21 Andre saker 

A) Årskonkurranser 2020 - 47 plaketter og diplomer klar for å sendes ut. 

 
B) Kjent HD-status på schnauzer, ref årsmøtevedtak. Det utarbeides skriv til 

NKK for å få dette inn som krav for registrering av valper i NKK. 

 
C) Vandrepremier schnauzer uklart formulert i statutter; endres ved neste 

generalforsamling. Ved både sort og saltpepper som BIR skal begge motta 

vandrepremie. 

 
D) ASU – Styret ønsker en oppdatering fra utvalget. 

 
E) Refusjon av helseutgifter, følges opp av kasserer og nestleder. Status gis på 

styremøter. 
 

F) Webinar som tilbud til medlemmer. Planlegges gjennomført som serie 
høsten 2021. Medlemmene bes komme med forslag på tema. Sak på 
hjemmesida og fb. 

 
G) Gjennomgang av regler mv i bruks. 

 
Neste styremøte holdes tirsdag 22. Juni kl 19. 

 
Arild K.  

Arild   S.  

 

Arild S. 

 
Arild S. 

 
Anne Marie/ 

Arild S. 

Andreas  

 

Arild S /Bodil  
 
Rigmor 

 


