Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Torsdag 09. oktober 2014 kl 18.30
på McDonalds, Lørenskog.
Tilstede:

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

Forfall:

Svein Eslund, og Vibeke Helen Pedersen

Sak nr
Sak nr 72/14

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 legges ut på klubbens hjemmesider.
Vi skal ha fast sak på møtene om RAS og avlsråd.

Sak nr 73/14

Innkommet post fra NKK og diverse
 Representantskapsmøte NKK.
o Dialogmøte lørdag 8. oktober – vi kan møte med 2 repr. Ta
opp saken om at det ikke blir delt ut kritikker på Dogs4All.
Else Marie deltar også på dette møtet.
o Stor-cert-bestemmelsene. Forslag om å utsette vedtak om
fjerning av stor-cert. NBrK støtter dette. Vi forbereder
dermed heller ikke for avholdelse av ekstraordinært
årsmøte inntil videre slik vi vedtok på forrige styremøte. Vi
avventer vedtak fra RS.
o Nedleggelse av Hundesport: NBrK støtter HS innstilling til
vedtak.
o NKKs administrativt ansatte som utstillingsarrangører:
NBrK støtter HS innstilling.
o Medlemsskap i FCI utredes: NBrK støtter HS’ forslag til
vedtak.

Sak nr 74/14

Regnskap/Økonomi
Saken utsettes til neste møte.

Sak nr 75/14

BRIARD-bladet.
Trude fortsetter som redaktør og setter sammen bladet.
Vi gir ut to blader som trykket publikasjon nå i første omgang, og tar
opp på neste årsmøte om det er mulig å gjøre bladet og utgivelse av
dette elektronisk. Det er store kostnader med trykking og utsending av
briardbladet. Styret er ikke enstemmige i dette spørsmålet.

Freddy

Websidene: Det er ønskelig å få et eget program til å lage websidene
med, med egen layout. Det er ønskelig å unngå Wordpress og 123 etc.

Sak nr 76/14

Trude sender info om webprogram til Siri.

Trude

Integrering av picard i klubben
Line og Monica skriver om rasen tilbriardbladet igjen. Det er viktig at
de som har rasen gjør seg synlige i klubben og på konkurransearenaer
rundt omkring.

Monica&Line

Vi har pr i dag kun 5 medlemmer med picard, men er godt
representert i styret med 2 personer. Vi kårer også årets picard.
Det er få picarder i klubben, men det er ressurskrevende å håndtere på
lik linje med briardene. Det legger f eks store begrensninger på
klubben mht valg av dommer til spesialen.
Kan vi sende ut en anonym spørreundersøkelse til picardeiere – Hva
skal til for at de skal bli medlemmer? Hva forventer de av klubben?
Sak nr 77/14

Dogs4All – organisering av stand etc.
Freddy setter opp ei vaktliste når vi har fått bemanningen klar.

Line&Monica

Freddy

Standen rigges på torsdag ettermiddag – standmateriale må derfor
fraktes ned til Lillestrøm i løpet av dagen. Siri har alt utstyr og tar dette
med på torsdag. Freddy sjekker ut når vi kan komme for rigging.
Freddy&Helena, Else Marie (&Bjørn) og Siri møter til riggingen.
Raseparade: Begge rasene meldes på. Spørre om Stein og Aramis vil
delta i paraden.

Freddy

Sak nr 78/14

Profileringsartikler
Freddy sjekker opp mht salgsartikler som brukes i Marker kommune.

Sak nr 79/14

Briard- og picardspesialen 2015
Elverum Camping er ikke et aktuelt sted. Det mangler sted for
middagsservering, og grøntområdene er for små. Standarden virker
heller ikke helt god.

Siri

Vi sjekker ut følgende steder:
Finnskogen Villmarkssenter.
Hadeland Glassverk.
Hunderfossen Camping.
Gol Camping.
Fagernes Camping (reserveløsning)
Svelvik Camping (nødløsning)

Else
Else
Else
Line
Trude
Trude

Dommerforslag: Dagmar Klein.
Inviteres.

Trude

Sak nr 80/14

Spesialutstilling i forbindelse med Europavinner 2015
Påmeldingsavgiften til spesialen skal, i følge NKK, legges så nært opp til
påmeldingsavgiften til EDS.
Linke til EDS-sidene fra klubbens egne sider.

Siri

Dommer: Rodi Hübenthal er invitert som dommer for spesialen via
NKK, men dette må avklares med komiteen som har med dommere å
gjøre (hos NKK). Vi avventer svar fra NKK.
Sak nr 81/14

Eventuelt
 BSI – Breed Specific Instructions. Klubben har mottatt denne
fra NKK. Tas til orientering. Briard omfattes ikke av dette.
 Siste endrede versjon av RAS sendes inn til NKK og legges på
klubbens web-sider. Dette gjelder for begge rasene. RAS
sendes også til NKK.
 Avlsrådskurs 2015. NKK inviterer til kurs for medlemmer av
avlsråd. Else Marie deltar på kurset. Siri sender info om det til
Else Marie.
 Manglende kritikker på Dogs4All – tas opp på dialogmøte med
NKK.
 Gjeterhundkurs en helg neste år? Vi legger ut en «føler» på
klubbens FB-side.
 Godkjennelse av utstillinger for 2016. Vi gir generell tillatelse,
bortsett fra helgen spesialen skal avholdes (pinsehelgen).

Det ble ikke avtalt når nytt styremøte skal avholdes.

Ådalsbruk, 10.10.2014

Siri Guldseth
Sekretær

Freddy
Siri
Freddy
sender svar

