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Referat fra styremøte 4 2016/2017 
 
Sted: Skype  Dato: 05.09.2016.  Tid: 20:00 
 
Tilstede:  Stine Bøe, Dagfrid Hokstad, Håkon Kristiansen, Harald Amundsen og  

Gudrun Kjøsnes (med fra sak 30) 
Meldt forfall:  Jon Jerre og Nicolai Brechan 
 
Saksliste: 
Sak 25 Godkjenning av innkallingen 
Sak 26 Referat fra forrige styremøte 
Sak 27 SU høsten 2016 
Sak 28 Statutter for utdeling av klubbmestertittel i lydighet 
Sak 29 Ringforholdene for vår rase på NKK Lillehammer 
Sak 30 Møtet med HAK lørdag 3. september  
Sak 31 Eventuelt 
 
Sak 25 
16/17 

Godkjenning av innkallingen 
Ble godkjent. 

 

Sak 26  
16/17 

Referat fra forrige styremøte 
Harald har sendt ut referatet. Tilbakemelding gis til Harald  

alle 

Sak 27 
16/17 

SU høsten 2016 
Avlyses pga manglende saker. Hotell avbestilles. Legges på 
nettsiden. Melding til kom og avdelingene 

Harald 
 

Sak 28 
16/17 

Statutter for utdeling av klubbmestertittel i lydighet  

Har vi Statutter for utdeling av klubbmestertittel i lydighet? Hvis 
de finnes må de lokaliseres, og hvis de ikke finnes må de skrives, 
siden det var forvirring om hva en gjør under årets pinsetreff etter 
at to ekvipasjer i klasse 1 fikk identisk poengsum) 

Problemstillinger som må tas med;  
Forslag for tilfellet om lik poengsum. 
Finnes det en løsning i f eks NM. 

Er det regler i ekstriør, beste NBSK hund? 

 

 
 
Stine 
Sammen 
med 
brukshund- 

Sak 29 
16/17 

Ringforholdene for vår rase på NKK Lillehammer 
 
Det var trange forhold og vi er en stor rase. 

1. En langside delt med annen ring, en kortside hvor folk 
går, andre kortsiden var bratt skråning, tilskuerne satt på 
topp. Ringen var smal. Det var andre ringer som hadde 2 
langsider. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stine  
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Skrive til NKK om å ta hensyn til at NBSK har mange 
hunder, be om bedre plass. 

 

2. Veldig mange har reagert på skriveren, som ikke kan 
skrive på IPad, og som ikke kan særlig engelsk. F eks stor 
bokstaver (var det med hensikt). Rydde opp i det 

Styret skriver en henstilling. 

 
 
 
 
 
 
Stine. 

Sak 30 
16/17 

Møtet med HAK lørdag 3. september  
Styret har opplevd at HAK har vedtatt noen saker uten at styret 
har blitt informert/rådspurt. På møtet fremkom det også at HAK 
også har opplevd at styret ikke har kommunisert med dem. 
 
Vi ble enige om å komme i gang med at HAK sender styret 
referater til styret, og at styret vil være flinkere med å komme 
med tilbakemeldinger og signaler. 

FB siden - Nyheter legges på nettsiden og legges som melding på 
FB med link til nyheten på nettsiden. HAK legger fagartikler på 
nettsiden 

Vi må ta en diskusjon på SU om bruk av FB og etablering av 
egne FB sider. 

 
 
 
Styret og 
HAK 

Sak 31 
16/17 

Eventuelt. 
Effektkomiteens FB side slettes. 

Bankkonto effektkomiteen 
Kan utstillingskomiteen få tilgang/disponere den? 
iZettle konto og kortleser – brukes av utstillingskomiteen? 

 

 
Stine 
 
Stine, 
Dagfrid og 
Nicolai 
 

 
 
Harald Amundsen, 
Referent 
 


