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Styremøte 
 

Referat fra styremøte nr. 11, 2018/2019 

Tid: Onsdag 08.05.2019, kl. 19.00 – 21.30 

Sted: Skype 

Tilstede: Jon, Dagfrid, Bjørg, Janne, samt Gro den første timen. 

Forfall: Stein og Britt-Elin 

Referent: Bjørg 

 
 
SAKER: 
Faste saker: 
Godkjenning av innkalling 
Økonomi 
Gjennomgang av pågående saker 
 
Sak 62/18 HD-Indeks 
Sak 66/18 Arrangement på Hadeland Glassverk. 
Sak 69/18  Utstillinger i Trøndelag 
Sak 70/18  Korrigering av SU referatet 
Sak 71/18 Svar fra oppdrettere 
Sak 72/ 18  Avlsseminar 
Sak 73/18  Svar til HAK 
Sak 74/18 Gjennomgang av årsmøtepapirer 
EVENTUELT 

# Sak Ansvar 

 Godkjenning av innkalling 
Denne ble godkjent med kommentar om at det stod feil ukedag. 

 

 Økonomi 
Momsplikten 
Vi har nå mottatt nok informasjon til å se at NBSK er momspliktig. Det 
nye styret, som etableres etter kommende årsmøte må ta tak i dette 
og registrere klubben.  

Letoutstillingen må kjøres som et eget prosjektregnskap.  
Det er hovedsakelig er den som har momspliktig inntekt i klubben. 

 

62/18 
 
 

HD-Indeks 

Etter presentasjonen og diskusjonen på SU-møtet har det vært 
mailveksling mellom HAK og styret om videre fremdrift. Det er enkelte 
meningsforskjeller om veien videre. Styret tar kontakt med HAK for å 
avklare og bli enige så fort som mulig. Se også sak 71 og 72 nedenfor. 

 

66/18 Arrangement på Hadeland Glassverk.  
Disse skal avholde et arrangement søndag 02.06.2019 fra klokken 13-
16 og har spurt om NBSK kan stille med noen som kan drive med 
hundekjøring.  
Forespørselen sendes videre til avdelingene Hedmark og Asker & 
Bærum, for å høre om en av de disse kan påta seg en slik oppgave.  
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Avdelingene jobber nå med å få dette til og vi finner det riktigst å la 
disse ta den direkte kommunikasjonen med Hadeland Glassverk 
videre. 

69/18 Trønderlagsutstillinger  
NBSK avd. Trøndelag har tatt kontakt vedr. utstillinger i fylket, der 
NBSK har valgt å takke nei. Bl.a. fordi en av dem er samme helg som 
det arrangeres spesialutstilling i en av våre egne avdelinger. 
Dagfrid har gitt et muntlig svar, men jobber nå med å sende et skriftlig 
svar i tillegg.  

Det ser ut som det kan være nødvendig å arrangere et fellesmøte 
mellom styret og avdelinger, for å legge klare retningslinjer for 
spesialutstillingene. 

 
 
 
 
Dagfrid 

70/18 Korrigering av SU referatet 
HAK har sendt styret en mail der de har påpekt at det foreligger en feil 
i referatet. Etter dialog med HAK vil referatet bli oppdatert og nytt 
legges ut på nett straks det er avklart. 

 
 
 
Bjørg 

71/18 Svar fra oppdrettere 
Styret har sendt en mail til oppdretterne på oppdretterlista, med 
spørsmål om de ønsker at klubben avholder et avlsseminar. Det er 
informert om at en av temaene vil være HD-Indeks og det ble 
oppfordret til å sende inn forslag på andre temaer. 

Vi har fått svar fra en del oppdrettere, der disse har svart at de ønsker 
et avlsseminar. Samtidig kom det fram at majoriteten av de som 
svarte, ønsker HD-Indeks er et av temaene ved et slikt seminar. Flere 
har også ytret ønske om fertilitet som tema. 

 

72/18 Avlsseminar 
Styret har besluttet å avholde et avlsseminar høsten 2019. Da flere 
ønsker å vite mer om HD-Indeks, vil Frode Lingaas bli forespurt om å 
holde et innlegg om dette. Fertilitet kan også være et tema, men da vi 
håper å få til dette som et 2-dagers seminar og vi ønsker å arrangere 
det i samarbeid med HAK, vil vi konferere med dem for å finne ut hva 
som kan være interessant for våre oppdrettere.   

 
 
Dagfrid 

73/18 Svar til HAK 
HAK må få svar på sitt ønske om å innføre HD-Indeks som avlsverktøy 
1. juni 2019. Styret ikke kan se at vi, samt våre oppdrettere, har nok 
informasjon om dette. Vi bør samle en del av svarene som er kommet 
inn fra oppdrettere og sende disse til HAK. Bjørg lager en 
sammenstilling for vurdering i styret for så å sende dette med i svaret 
til HAK. 
Vi ønsker også følgende tekst i dette svaret: 
Styret reagerer meget sterkt på at HAK kommer med beskyldninger 
om at styret lyver – at vi bevisst fremsetter usanne påstander. 
 
Styret mener det er nødvendig å ha et fysisk møte med HAK snarlig for 
å diskutere veien videre mht. HD-Indeks, avlsseminar, oppdretterlista, 
valperformidling m.m. 

 
 
 
 
Bjørg 
 
 
 
 
 
 
Nytt styre 
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74/18 Årsmøtesaker/dokumenter 
Årsberetning 
Det mangler et par opplysninger i årsberetningen fortsatt. Dagfrid og 
Janne sender disse til Jon, som retter opp. 

Saker til årsmøtet 
Fullcert ordningen må inn som egen sak, da denne er sendt inn fra 
avd. Østfold. Styret må komme med en innstilling, samt legge inn 
innstillingen fra SU, der forsamlingen var imot søknad om å fravike 
denne.  

Vi har også opplyst om at det kommer en egen sak om når klubben 
skal avholde sine årsmøter. Denne må inn som egen sak.  
Det samme må nedleggelse av avdelinger. 

Budsjett: 
Dette er ikke klart ennå. Enkelte poster må revideres, Janne foretar 
endringer for en gjennomgang på neste styremøte. 
Dersom regnskap i fremtiden skal føres av et regnskapsfirma, eller et 
nytt regnskapsprogram må innkjøpes, må vi sette av et beløp til dette. 
Selve årsmøtet vil også få en annen kostnad enn på forhånd antatt, i 
og med at det er flyttet til pinsetreffet.  

Ellers: 

Innkalling til årsmøtet er ikke laget, det tar vi også på neste møte. 

Saksliste må lages, dette har Jon påtatt seg å lage. 

Styrets arbeidsprogram: 
Ingen videre kommentarer etter det som kom opp på SU 

Felles Instruks for komiteer: 
Dagfrid og Jon jobber videre med å lage endelig utkast til årsmøtet. 

 
 
 
 
 
 
Dagfrid/Janne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jon 
 

 EVENTUELT: 

Buskerudutstillingen har pr. i dag kun 2 påmeldte hunder og fristen 
går ut 12. mai. Her må det umiddelbart annonseres kraftig i sosiale 
medier. Ny frist annonseres på nettet og FB. 

 
 
Jon 

 Nest møte tirsdag 21. mai kl. 19.00 på Skype.  

 


