
  

 

Protokoll styremøte 1 – 2023 

 

Dato  16. jan 2023 Møtested: Teams 

Til stede: 

 

Forfall: 

Mette Tufte, Vivian Bruun Anne Marie Madssveen, Andreas Bachmann, Arild 
Schjølberg 

 

Åge Skogstad, Bodil Nergård, Lisa M Nøtnes, Kjersti Græe 

 
Sak nr Sak Vedtak 

Sak 1-23 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

Sak 2-23 

Generell info fra leder. 
Leder informerte kort om veiledning og 
støtte til avdelinger som avholdt 
ekstraordinært årsmøte i 2022 for å få på 
plass fungerende styre. 
 
NKKs helse- og registreringsavdeling skal 
utrede mulighet for å registrere helsedata 
på utenlandske hunder i Dogweb. Dette 
gjøres etter skriftlig henvendelse fra 
NSBK og to andre raseklubber. Saken 
kan leses i protokoll 14/2022 fra NKKs 
HS. 

 
 
 
 
 
 
 
Styret er fornøyd med at NKK tar vår 
henvendelse rundt denne saken 
videre. 

Sak 3-23 

NM IGP, ref mail fra Vidar Haarberg 
(Sportshundgruppa). 
Forespørsel om NSBK kan stå som 
arrangør for NM i IGP i 2023. Dette 
arrangeres sammen med flere 
raseklubber 11-13 august i Oslo og Vidar 
Haarberg står for arrangementet. 
Forespurt støtte fra NSBK dreier seg om 
utgifter til premier. 

Styret stiller seg positiv til å stå som 
arrangør og støtter arrangementet 
med forbehold om at det fremsendes 
et budsjett for arrangementet. 
Leder tilskriver Haarberg. 
 

Sak 4-23 
Årskonkurranser 2022, resultater 
utregning. 

Leder tar seg av utregning av 
innsendte påmeldinger. Det sendes  
påminnelse til avdelingene og det 
legges også ut på FB- og 
hjemmesiden. 
 

Sak 5-23 

Utstilling i samarbeid med O&A.  
Styret har mottatt forespørsel fra O/A om 
NSBK ønsker et samarbeid om 
dobbeltutstilling 16-17 sep 2023. 

Styret stiller seg positivt til å stå som 
arrangør av den ene utstillingen, 
med forbehold om at O/A står som 
teknisk arrangør begge dager samt 
at det fremsendes budsjett med 
fordeling av inntekter/utgifter. 
Leder tilskriver O/A. 
 



Sak 6-23 
Mail fra ASU vedr NKKs svar om 
forvaltning av rasen Riesen S/S. 
 

Leder utformer skriv til PSK/ISPU 
etter innspillene fra ASU. Deretter 
legges regler fra NKK, samt 
anbefalinger fra NSBK når det 
gjelder avl på Riesen S/S ut på 
hjemmesiden. 
 

Sak 7-23 

Mail fra ASU vedr saksliste ASU møte. 
ASU forespør om styret har noen saker vi 
ønsker at ASU skal ta opp. 

Styret har ingen innspill til saksliste 
da vi anser at ASU selv har dekket 
det meste. 
Leder tilskriver ASU. 
 

Sak 8-23 

Økte priser NKK.  
NKK har i en artikkel på sin hjemmeside 
skrevet at priser på diverse tjenester 
økes tilsvarende konsumprisindeksen på 
6,3%. Flere av de nye prisene har en 
betydelig høyere prisstigning enn 
beskrevet. 
Raseklubbenes fellesallianse utarbeider 
et felles skriv til NKK for å be om en 
redegjørelse. 

NSBKs representant i RFA (leder) 
sender forslaget til tekst fra RFA til 
styret. Styret godtar/kommenterer 
teksten pr styregruppen på FB. 

Sak 9-23 
Status økonomi pr 31.12.2022. Grunnlag 
for fremsendelse av regnskap til revisor. 

Økonomien til klubben er meget 
solid og regnskapet fremsendes 
revisor. 
 

Sak 10-23 

Årsmøte 2023. Digitalt eller fysisk samt 
dato. 
Det lot seg ikke gjøre å bestemme dato 
for årsmøte. Dette skyldes at 
valgkomiteen enda ikke har kommet i 
gang med arbeidet. 

Styret har vedtatt at årsmøte 2023 
avholdes digitalt. Begrunnelsen for 
dette er at vi da gir alle klubbens ca 
1000 medlemmer mulighet til å delta, 
videre kan ikke styret forsvare å 
bruke så mye av klubben og 
medlemmenes aktiva som bare 
kommer noen få til gode. Styret 
anser at det bør jobbes med å finne 
andre måter å bruke disse midlene 
på som kommer flest mulig til gode. 
Den oppståtte situasjonen rundt 
valget bidrar også til å forsterke 
dette vedtaket da vi pr i dag ikke vet 
når en innstilling til valg er klart. 
Leder kontakter valgkomiteen for å 
løse dette. 
 

Sak 11/23 Årskonkurranser 2023 
Årskonkurransene skal revideres i 
løpet 2023 
 

Sak 12-23 Neste møte 

Neste møte avholdes mellom  
6-12 feb. Nøyaktig dato bestemmes 
basert på hvem/hvor mange som 
kan møte. 
 

 


