Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Onsdag 25. juni 2014 kl 18.00
hos Svein Eslund, Erfa-Consult
Marcus Thranes vei 20, Lørenskog
Tilstede:

Freddy Hagen, Line Andersen, Trude Solhaug, Else Marie Ulimoen,
Svein Eslund, Monica S Engebretsen, Siri Guldseth.

Forfall:

Vibeke Helen Pedersen

Sak nr
Sak nr 56/14

Sak nr 56/14

Sak nr 57/14

Sak nr 58/14

Ansvar
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Styret har ikke gått gjennom forrige styrereferat. Vi har startet med
nytt styre og har tatt opp de mest aktuelle sakene som styret skal
arbeide med framover. Saker fra forrige styremøte som ikke allerede er
avsluttet, er tatt videre i dette møtet.
Innkommet post fra NKK og diverse
 Post til klubben – sendes rett til sekretær. Må melde inn
adresseendring til NKK.
 Oppdatere alle adresser på websiden slik at alle verv har rett
person og adresse.
 Referater fra styremøter legges ut på hjemmesiden.
 Info om status IT-satsing fra NKK. Saken er ikke gjennomgått.
Regnskap/Økonomi
Klubben har pr d d kr 50 685,- på konto, pluss kr 5226,- i kasse. Utgifter
ifm spesialen er ikke gjort opp enda.
Oppsummering briard- og picardspesialen 2014
Tilbakemeldinger om at briard- og picardspesialen ble gjennomført på
en utmerket måte. Godt arrangert og et flott sted å ha spesialen.
Vi har allerede booket Malungen for spesialutstillingen for 2016 (stedet
var dessverre opptatt i 2015). Prismessig ligger stedet på et helt ok
prisnivå.
Dessverre var det få som deltok på den felles grillingen som ble
arrangert lørdag kveld. Det var flere grunner til dette, hovedsakelig
fordi grillplassen lå litt langt unna der folk bodde. Dermed ble det en
del «lokale sammenkomster» i stedet for den felles grillingen som var
planlagt. For å få et mer samlende arrangement burde vi kanskje bytte
ut grillkveld lørdag med felles «festmiddag» lørdag kveld? Festmiddag
på søndag bærer også ofte preg av oppbruddsstemning og en del
reiser gjerne hjem etter utstillingen.

Trude
Siri
Siri

Sak nr 59/14

Vi har mottatt regning fra Malungen på middag, overnatting dommer,
lunch og middag for dommer ++.
Briard- og picardspesialen 2015
Hvor skal vi være? Legge ut spørsmål på FB-siden?
Legge utstillingen mot vest? Valdres? Hallingdal? Vestfold?
Lisbeth og Bjørn skal sjekke Elverum Camping…
Det må være overnattingsplass for 8-12 rom + campingvogn/teltplass.
God plass til oppsett av ring og utstillingstelt etc etc.

Freddy

Ønske om dommer:
Emmanuel Yannakis og Corinne de Brouwer (forslag innkommet fra
medlemmene).
Legge ut spørsmål til medlemmene om flere forslag til dommere. Send
svar som PM til Siri, eller til klubbens e-postadresse:
briard@klubb.nkk.no. Det skal være mulig å være anonym overfor
andre medlemmer ang dette.

Freddy

Ringsekretær skaffes så fort vi har funnet sted og dommer.
Sak nr 60/14

Spesialutstilling i forbindelse med Europavinner 2015
Klubben har kjøpt egen pakke av NKK som inneholder ferdig ring,
ringsekretær – og dommer. Utstillingen foregår i en av hallene på
messeområdet. Rodi Hübenthal er invitert som dommer for rasen. Han
er NKKs reservedommer og det blir derfor det billigste alternativet å
benytte ham.
Spesialen går av stabelen lørdag 5. september.
Europavinnerutstillingen for våre raser går søndag 6. september.
Vi har ikke fått svar fra Rodi ang dømmingen. Trude sjekker om dette
fortsatt er ok.

Trude

Vi må ha premier i ringen. Trude sjekker ut hvordan systemet med
sponsor fungerer og hvilke(n) sponsor vi tillates å ha. Dette sjekkes ut
til møtet i august.

Trude

Det arrangeres ikke noe sosialt samvær ifm denne utstillingen.
Sak nr 61/14

Håndtering av krav om cert for championat
Klubbens styre ønsker at det fortsatt skal være krav om stor-cert for
tildeling av championat (utdelt av NKK eller på spesialutstillingen).
Verken briardeller picard har brukskrav for tildeling av championat, og
vi frykter en inflasjon av nye championater (i vertfall i 2015), før en får
gjort andre grep i forhold til å begrense antall cert for briard og picard.
Hvordan en skal sette begrensinger er også et vanskelig spørsmål, da
våre raser er små og det er veldig få på utstilling både på vestlandet og
nord for Dovre. Siden det også har kommet signaler fra NKK om at de
vil gjøre om vedtaket er det fornuftig å fortsette med storcertet som
tidligere.

Styret vedtar at ett av de tellende cert som utløser championat skal
være tatt på enten internasjonal utstilling eller spesialutstilling. Saken
ble enstemmig vedtatt.
Sak nr 62/14

Fotokonkurransen
Siste fristen gikk ut 1. mai. Tema var "Briard i Aktivitet".
Konkurransen er over, og dommeren har vurdert bidragene.
Nr 1: Siri Guldseth med bilde av Willy
Nr 2: Anja Sønsteby med bilde av Fire
Nr 3: Eva A Olsø med bilde av Gudrun
Premiering: Profileringsartikler.
1. premie: Fleecejakke
2. premie: Collagegenser m hette
3. premie: T-skjorte
Vi legger ut bildene med dommerens kritikk på klubbens hjemmeside.
Trude oversender bilder og tekst til Siri så fort som mulig.

Sak nr 63/14

Siri
Trude

Eventuelt


Innskriving av kritikker – må si fra til arrangørklubb at vi ønsker
kritikkene tilsendt. Vi skriver alle kritikker og legger dem åpent ut
på nettet – enten på klubbens resultatsider eller hovedsider.

Siri skriver
Trude
kontakter
klubbene



Dogs4All – vi må ha stand med rasen vår der i år.
Kan vi få Stein og Aramis til å være med som Årets Dyrehelter? Kan
Agria sponse en plakat av de to til vår stand? Kanskje de har
materiell vi kan bruke? Freddy tar kontakt med både Stein og
Agria.

Freddy

Sjekk folderne at de er up to date.
Legg ut forespørsel om folk til standen. Gjerne inndelt i bolker – to
timer pr dag? Man får t-skjorter etc for å stå på standen.

Siri
Siri

Bestille stand på Dogs4All.

Siri



Medlemsbladet.
Vi kan få en bekjent av Line til å sette sammen bladet for oss om vi
ønsker det. Klubben dekker trykking og porto for utsendelse. Hun
gjør jobben gratis.

Line avtaler

Vi må sørge for at vi får ut MINST to blader pr år. Vi bruker også
sosiale medier som informasjonskanal.
Stoff til neste briardblad har frist 15. oktober.
Line sammenstiller alt stoffet til bladet og videreformidler til
redaktør.

Line





Siri skriver referat fra årets spesialutstilling.
Else Marie sammenstiller alle HD/AD-resultater.
Siri sammenstiller utstillingsresultatene.
Sjekke trykkeutgifter – Line sjekker ut.

Siri
Else Marie
Siri
Line

Distriktskontakter:
Kontaktperson Trøndelag: Bjørg Frøland.
Fjerne meg som kontakt på Romerike.
Vi må ha ny kontakt i Hedmark. Kan Stein være det?

Siri
Freddy

Verving av nye medlemmer. Vi må være flinke til å sende ut
infofolder til alle nye briard- og picardeiere når vi fanger dem opp.
Egen folder for picard utarbeides. Line og Monica fikser dette.

Nytt styremøte avholdes mandag 25. august. Vi starter møtene kl 18:30.

Ådalsbruk, 26.06.2014

Siri Guldseth
Sekretær

Line og
Monica

