
 

Referat til styremøte i NSBK Vestland                                 

Dato/tid: Tirsdagen 28. september 2022 kl. 19.00                                                                                                
Møte nr: 4/22 

Sted: Gravdalslien 37  

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

Forfall: Elsebeth, Svein og Hilde 

Sak nr Innhold 

1 Godkjenning av innkallingen og saksliste 

Møtebehandling:  

Vedtak: Godkjent 

2 Utstilling 17-18 juni 2023 

Møtebehandling:  

Dommere 

Katerina A. Cechova (DK) International FCI judge har sagt ja til å 
dømme en av dagene. 

Berit har spurt to andre dommere, men de hadde ikke anledning. 

Vi kan spørre Paul Lawless (Irland) og Eva Borg Liljequist (SE). Kai 
sender e-post til Paul. 

Ringsekretær og skrivere 

Mona Paulsen har sagt ja til å være ringsekretær. 

Katharina Andersen er med som dommerelev. 

Silje Duesund har sagt ja til å være skrivere.  

Annet 

Karin e-post til Myrbø. Skriftlig bekreftelse på bestilling av plass og 
pris.  

Avfall: Bobil folkene må ta med sitt eget boss. Vi påminner i PM om 
dette.  

Bedre kontroll på at dommerne får mat i tide neste gang. 



Side 2 av 3 

Sak nr Innhold 

Premier: Vi strammer inn på premier. BIS kan fortsatt være fine 
premier, men mindre til BIR/BIM/CK/CERT 

To forslag på premier kom opp på møte. Håndduker med logo i de 
4 ulike vinnerfargene. Sitteunderlag i ull med Schnauzer på (350kr) 

Utstilling 2024 

Saija Juutilainen (Finland) kunde ikke 2023, men vi vil gjerne 
spørre henne til 2024.   

Rob Douma er også en mulig dommer og spørre. 

Det ble diskutert når utstillingen skal være. Landet på samme helg 
som NKK utstillingen. Fredagen og søndagen 24 og 26 mai. Kai 
melder in på NKK.  

Spørre Myrbø.  

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

 

4 Høst 2022 - aktivitetsplan  

Møtebehandling:  

Turer 

Stella hadde valgt ut mulige turer til høsten.   

Ormhillern i Øygarden 

Løvstakken/Lyderhorn 

Nordgaardsfjellet 

Indianerstien fra Sædalen  

Vi velger å gå før Ormhilleren, Sotra Arena og tur 
Skytterveien/Munkebotn i høst og sparer de andre. Kan også 
legges ut spontant om man planlegger å gå selv. Alle er velkomne å 
legge ut turer spontant på FacieBook siden. Karin legger ut noe 
allerede førstkommende helg. Dette funker ofte rett bra.  

Trimmekurs 

Dette er viktig, og flere medlemmer har etterspurt det. 

https://ut.no/turforslag/118529/ormhilleren-i-ygarden?fbclid=IwAR26sIkesbhDwIP1sfD72kPpq3NrIognrmxY5XL8GL_d0aevclB8AHYZ_Jo#9.34/60.4899/4.9178
https://ut.no/turforslag/1112154581/nordgardsfjellet?fbclid=IwAR3Dqz_i1IhuUuwh75HA9NsyeU44sdyz-JvyJMMxoapCuxfuIOvq2lxLjWc
https://ut.no/turforslag/1112156444/titur22-turnerhytten?fbclid=IwAR1CS7tK0UCPKczM-hdpzEafszYcPGQYDIU5Ly4WNr4orPlCGYD7h9e8oPI


Side 3 av 3 

 

 

Sak nr Innhold 

Helgen 19-20 november er et alternativ for kurset. Vi tar en sjekk 
med medlemmene på FB hvilken type opplæring de er interessert 
av. Hverdagstrimm og/eller utstillingstrimm? 

Karin sjekker med Tom Konow om vi kan låne/leie lokal av ham. 
Skal være bra med parkering der. (Det kan vi, men han vil vi ser 
lokalen først. Noen må gjøre en befaring der.) 

Karin spør om Anne Guri og Elsebeth vil hjelpe til. (Fikk positivt 
svar fra begge). Kai, Wenche og Berit stiller opp. 

Om vi har utgifter kan det søkes en viss støtte fra hovedklubben.  

Til våren planlegger vi: 

Hundeløp (må finne plass til dette. Et forslag som kom opp, var 
grusbanen ved Bildøyhallen) 

Tur til Lyngheisenteret  

 

Vedtak: Tatt til etterretning med de oppgaver som blir presentert. 

5 Orientering: Kai hadde skrevet ut protokollene fra 
hovedklubbensmøte og vi gikk rask igjennom dem.  

 


