Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Mandag 25. august 2014 kl 18.30
på Olavsgaard
Tilstede:

Freddy Hagen, Line Andersen, Trude Solhaug, Else Marie Ulimoen,
Siri Guldseth.

Forfall:

Svein Eslund, Monica S Engebretsen og Vibeke Helen Pedersen

Sak nr
Sak nr 64/14

Ansvar
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet fra forrige styremøte ble sendt ut til styretmedlemmene
etter forrige styremøte for gjennomgang og kommentarer.
Kommentarer ble innarbeidet som følge av «høringsrunden».
Referatet ble gjennomgått på nytt for evt nye kommentarer og funnet
ok. Referatet er lagt ut på klubbens hjemmesider.

Sak nr 65/14

Innkommet post fra NKK og diverse
 Nye regler for brukshundprøver i regi av Norsk Brukshundsports
Forbund. Reglene er gjennomgått og de samsvarer etter klubbens
mening svært godt med det som har vært ønskelig fra de aktive.
 RAS-dokumentene. Klubben har fått tilbakemelding fra NKK på
RAS-dokumentene, og de er godkjent av NKK. Noen få
kommentarer til innholdet innarbeides i de to dokumentene og
sendes endelig inn til NKK v/ Aukrust innen 15. september.
 Innkalling til representantskapsmøtet i NKK. Freddy deltar på dette.

Sak nr 66/14

Regnskap/Økonomi
Klubben har pr d.d. kr 46 719,00 kr på konto.

Sak nr 67/14

Ekstraordinært årsmøte.
Klubben innkalling til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med NKKs
plutselige endring av krav for championat. Klubbens styre er
enstemmig angående ønsket om å fortsatt beholde krav om at man må
ha mottatt minst ett cert på en internasjonal utstilling eller rasespesial
for å bli Norsk Utstillingschampion.
I følge NKK er det ikke tilstrekkelig å ha et styrevedtak på dette, det
skal vedtas på et årsmøte. Styret velger derfor å avholde et
ekstraordinært årsmøte for å avgjøre denne saken.
Det er foreslått å avholde årsmøtet i forbindelse med Dogs4All – på
lørdag etter at rasen er ferdigbedømt i ringen. Årsmøtet avholdes på
klubbens stand. Vi kommer tilbake med mer konkret tidspunkt for

Monica og
Siri

Freddy

dette. Det kan være aktuelt å be NKK om å sette opp briard som første
rase i ringen.
Innkalling til årsmøtet må gjennomføres etter gjeldende regler. De som
står på mail-lista får innkallingen på mail, mens resten får den i posten.
Trude oversender mail-liste til Siri.
Adresselistene tas ut fra klubbadministrasjonen hos NKK.
Sak nr 68/14

Dogs4All – organisering av stand etc.
Freddy setter opp ei vaktliste når vi har fått bemanningen klar. Vi
avholder eget møte om dette nærmere utstillingen.

Siri

Trude
Siri

Freddy

Standen må rigges på torsdag ettermiddag – standmateriale må derfor
fraktes ned til Lillestrøm i løpet av dagen.
Stein og Aramis stiller opp på standen for oss. De kan reklamere godt
for rasen siden Aramis ble årets dyrehelt i Agrias konkurranse. Han har
også banner som kan benyttes.
Standplass er bestilt.
Sak nr 69/14

Profileringsartikler
Klubben har en god del profileringsartikler nå, men for en del av
klærne mangler det størrelser. Vi bestiller opp flere størrelser og farger
av de artiklene som har vært mest populære. Vi satser på t-skjorter,
hettegensere og fleecejakker framover. De øvrige artiklene blir det ikke
bestilt opp ekstra for.
Siri teller opp hva vi har av beholdning, og bestiller opp flere (Providor).

Siri

Drikkeflaskene har vært populære, men av ymse kvalitet? Skal vi
fortsette å ha disse?
Krus med logo kan være fine CK-premier på spesialene våre framover.
Line skal lage lys med trykk på – kan dette være noe for klubben også?
Vi ser hvordan Lines Lys blir seende ut før vi tar en avgjørelse 
Sak nr 70/14

Sak nr 71/14

Briard- og picardspesialen 2015
Vi har fortsatt ikke landet på aktuelt sted for å arrangere utstillingen.
Elverum camping er ikke sjekket ut, men «prosess» for dette settes i
gang.

Siri

Annet forslag er Gol Camping – Line sjekker ut om det er ledig der.

Line

Dommerforslag: Dagmar Klein. Ikke spesialdommer, men en svært
hyggelig dame. Hun har ikke dømt briard på noen store utstillinger i
Norge tidligere. Trude sjekker ut om hun kan og vil dømme for oss.

Trude

Spesialutstilling i forbindelse med Europavinner 2015
Saken utsettes inntil videre.

Sak nr 72/14

Eventuelt
 Vi har en egen post på hvert styremøte for avlsrådsarbeidet.
 Nye styremedlemmer presenterer seg selv i neste briardblad.


Alle

NKKs håndtering av valpeshow på sine internasjonale
utstillinger. Et par utstillere har i løpet av året stilt sine valper
på disse utstillingene, og har vært svært misfornøyde med
opplegget rundt valpeshowet. Sjelden har valpene blitt dømt
av rasedommer, og opplegget rundt finaleringen har vært
under enhver kritikk. Finaleringen har vært en tilfeldig ring
midt inne på utstillingen, og finalene har gått tidligere enn det
som er normalt på vanlige utstillinger med valpeshow. Dette
har resultert i at enkelte har ventet flere timer på å komme i
finaleringen, for så å oppdaget at man har kommet for seint
fordi informasjonen er dårlig.
Vi har forståelse for at NKK vil spare inn tid ved å arrangere
gruppefinaler for valper utenfor de vanlige finalene, men når
det ikke opplyses om verken tid eller sted over høyttalere, så
kan dette være vanskelig å få med seg. Dersom NKK ikke er
interessert i å gjøre mer ut av disse valpeshowene er det
kanskje ikke så viktig å arrangere dem heller?
Freddy skriver brev til NKK angående dette.



Klubben er 35 år neste år. Klubben arrangerer i den
forbindelse to spesialer – den ene ifm EuroDogWho. Skal vi
markere dette noe mer ut over dette? Jubileumsmiddag ifm
spesialen?

Nytt styremøte avholdes torsdag 9 oktober hos Svein Eslund. Vi starter møtene kl 18:30.

Ådalsbruk, 27.08.2014

Siri Guldseth
Sekretær

Freddy

