
  

Protokoll styremøte nr: 7 - 2021     

Dato  7. des 2021 Møtested: Teams 

Innkalte: 

Til stede: 

Forfall: 

Styre m/vara  
Arild K, Arild S, Rigmor S, Anne Marie M, Andreas B, Veronica S, 
Vivian B 

Bodil N 

 
Sak nr Innhold Ansvarlig 

Sak 32-21 
Godkjenning av innkalling og forslag til agenda 
Vedtak: Innkalling og agenda godkjent.  
 

Arild K 

Sak 33-21 

Oppfølging fra styremøte 6 – Se referat og protokoll  
- Forslaget om mer beskrivende HD avlesninger sendes 

Sunnhetsutvalget i NKK, som har neste møte i mai 2022.  

Oppfølging fra ASU ifm styremøte 6-7 nov 
 

Styret 

Sak 34-21 

Godkjenning av plassering for klubbens Rasespesialer i tid på sted. 
I utgangspunktet godkjennes ikke andre utstillinger samme dato som 
egne spesialer, MEN styret kan godkjenne egne utstillinger/spesialer 
samme dato, så lenge det er stor geografisk avstand. Hver enkelt sak 
vurderes. 
Storcert 2022 til avdeling Nordland 14.august, se liste forrige referat 
 

Styret 

Sak 35-21 

Høring – Endre øvre grense for maksimal innavlsgrad til 12,5% 
- Høringsbrev fra NKK – høringsfrist 5. mars 2022  

- Sendes til ASU, som sender videre til alle medlemmer, med svar 

tilbake ASU som på sin side kommer med et forslag til 

høringsuttalelse til styret. Frist for ASU er 1.3.2022 

Styret 

Sak 36-21 

Info fra RS 2021: 
Fullcert-ordning, samme regler for alle raseklubber fra 1.1.2022, og 
minimum virketid 5 år. 
 

 

Sak 30-21 

Årsmøte 2022 –  
- Tid: 2-3 april 2022 
- Sted: Gardermoen –  

o Hvem følger opp bestilling og påmeldinger? 
- Andre aktiviteter ifm årsmøtet (hederstegn/æresmedlemskap) 

o Forslag: 
 Innreise fredag for styret  
 Styremøte – lørdag formiddag 0900-1200 
 Innreise – delegater, fremmøte senest kl 1300 
 Seminar lørdag ettermiddag 1400-1800 
 Middag lørdag: 1900 
 Årsmøte søndag: 1000 -1300) 

(Styret)Arild K 
og Rigmor  



 Hjemreise etter kl 1400 
 

Sak 37-21 

Kandidater til hederstegn eller Æresmedlemskap 2022 
- Be om innspill fra avdelingene (Frivillighetenes år i 2022) på 

medlemmer som bør tildeles hederstegn. Tilsvarende tekst 

legges på hjemmesida. 

 

 

Sekretær 

Sak 38-21 

Årskonkurranser 2022 
En presisering av hvilke årskonkurranser som avholdes: 
Utstilling: Det er kun årets rasevariant som gjennomføres. 
Andre: Alle unntatt "årets allround hund" gjennomføres. Det begrunnes 
med at det heller ikke i 2021 er avholdt gruppe- og BISfinaler på alle 
offisielle utstillinger.. 
 

Styret 

Sak 39 - 21 

Andre saker  
 

Neste møte 11. januar kl 20.00 

 

Styret 

Sak 40 – 21 

Dommerforeningen ønsker å samle eksteriørdommere for faglig 
oppdatering, 170 dommere totalt i Norge. Tilskudd ønskes, og NSBK vil 
bidra. Mette Tufte og Karoline Hals bes om nærmere info (budsjett osv), 
før styret setter endelig sum på tilskuddet. 
 

Nestleder 

Sak 41 – 21 

Tilskudd til flere tester på dverger a la schnauzer?  
Og inn i Dogweb - Fremme forslag til ASU.  
Veronica lager et lite oppsett og sender til styret, tas på møtet i januar. 
 

Veronica 

 
 
 


