
 

Referat til styremøte i NSBK Vestland                                 

Dato/tid: Tirsdagen 23. juni 2022 kl. 18.00                                                                                                
Møte nr: 3/22 

Sted: Gravdalslien 37  

Oppmøte: Berit, Hilde, , Kai, Karin, og Wenche.  

Sak nr Innhold 

1 Godkjenning av innkallingen og saksliste 

Møtebehandling:  

Vedtak: Godkjent 

2 Evaluering av utstilling 2022 

Møtebehandling:  

Økonomi: Vi har mye rosetter, må ses over for en komplett 
oversikt. Telt og bord som er kjøpt inn er en investering for 
klubben. Mer utgifter enn 2021 da dommere kom fra utlandet. 
Samtidig trengs interessante dommere for å trekke folk.  

Premier: Vi har for mye og fine premier sammenliknet med andre 
utstillinger. Må justeres ned til neste gang. Må planlegges i god tid.  

Det meste fungerte bra. Kan være ute i enn bedre tid. Klarere boss 
og nøkkel med utleier så det er enkelt å tas seg av.  Få bedre 
sortering av boss. Ikke planlegg andre store aktiviteter rett for 
utstillingen. Sjekk så ringsekreter har alle rosetter. 

Set av litt mer bedømmelse tid per hund.  

Vi bør ha utstillingen som et fast punkt på alle møter. 

Alle kan ta med en huskeliste til neste møte. 

 

3 Planlegge utstilling 2023 

Møtebehandling:  

Vi diskuterte 2 ulike alternativ og ladet på 17-18 juni. Berit 
reserverer Myrbø. Wenche, Berit og Kai tenker på dommere. Kai 
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Sak nr Innhold 

søker om utstilling ved NKK/NSBK. Wenche tar kontakt med Edgar 
Waag (BSBK). 

Vedtak:  

 

4 Høst 2022 - aktivitetsplan  

Møtebehandling:  

Trimmekurs til høsten. 

Turer. Vil Stella ta hand om å komme med forslag og legge ut. Det 
betyr ikke at den som legger ut må komme hver gang. De i styret 
som kan og vil kommer, men en fra styret bør delta på hver tur. 

Vedtak:  

5 Orientering 
NKK utvikler et bedre verktøy for oversikt av linjer ved paring. 
Man vil ha mer kontroll, noen hann hunder er brukt mye. 

 

6 Eventuelt 

Wenche går i praksis opp som konstituert styremedlem og 
Elsebeth kan stille som vara (endringer må vedtas ved neste 
årsmøte) 


