Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Mandag 02. februar 2015 kl 18.30
Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.
Tilstede:

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

Forfall:

Vibeke Helen Pedersen

Sak nr
Sak nr 1/15

Ansvar
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet fra forrige styremøte ble sendt ut til styremedlemmene 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. Dette var uteglemt fra
innkallingen til dette møtet.

Sak nr 2/15

Sak nr 3/15

Innkommet post fra NKK og diverse
 Stand på EDS 2015 – se egen sak.

Siri melder
på.

Regnskap/Økonomi
Regnskap for 2014 er ferdig revidert og framlagt for styret for
godkjenning. Regnskapet viser et lite overskudd på 1 478 kr. Vi har fått
MVA-kompensasjon på 2 445 kr.
Styret godkjente regnskapet.
Regnskap og revisjonsberetning legges fram på årsmøtet og innstiller
på at regnskap og revisjonsberetning godkjennes.

Sak nr 4/15

Vedtaket på RS om innføring av generell ordning for «fullcerting».
Forslaget om ordning for «fullcerting» som ble vedtatt på RS-møtet i
2014 kan stride mot NKKs egne lover. Forslaget er ikke lagt fram for
styrebehandling i klubbene og forslaget er så forskjellig fra det
opprinnnelige forslaget om fjerning av stor-cert at dette må tolkes som
en helt ny sak.
Anmodning til NKK om omgjørelse av vedtak med henvisning til
saksbehandlingsfeil ihht NKKs eget lovverk.
Styret er enstemmig i at det sendes en henvendelse til NKK om dette.

Siri

Sak nr 5/15

Revidering av avlsregler.
Punkt om antall kull for hannhund. Pr i dag kan ikke en hannhund har
mer enn 4 kull etter seg. Det åpnes ikke for dispensasjon fra reglene,
og dette er uavhengig av antall valper i kullene. Dette foreslås endret
til at en hannhund skal ikke har mer enn xx antall valper etter seg før
avlsresultatet evalueres. Etter dette kan Norsk Briard Klubb, etter
søknad, åpne opp for ytterligere parringer, men vil ved hvert kull kreve
evaluering av avlsresultatet. Dette er bare et forslag til tekst – teksten
bør/kan bearbeides.
Forslagsstiller har oversett at det står BØR i reglene, dermed er ikke
reglene så absolutte som først antatt.
Styret vedtar at vi beholder dagens regler.

Sak nr 6/15

Krav om kjent HD-status på picard.
Anmodning til NKK om å kreve at alle picarder skal ha kjent HD-status
før registrering av valpekull. Forslaget er enstemmig vedtatt.

Siri

Etter møtet: Brev sendt NKK, svar fra NKK krever at vedtaket behandles
på årsmøtet.
Sak nr 7/15

Briard-og Picardspesialen 2015
- Ringsekretær (Anne Laura har sagt seg villig til å være ringsekretær
uten å ta betalt for oppdraget og uten dekning av reiseutgifter –
men ønsker gjerne boutgifter dekket). Sjekk ut hvor mange netter
hun har tenkt seg. Det kan bli billigere for oss å leie inn en
ringsekretær fra nærområdet. Vi dekker to netter på hytte.
- skriver til spesialen – spør etter aktuelle skrivere på FB-siden for
skrivere.
- premier:
- 15 strikkeluer fra Carina.
- Line lager lys m logo – CK-premier. Briard/picard-stempel
- Sjekk ut rosetter til pinsen (Siri tar en opptelling).
- BIR/BIM, CERT, BIR/BIM-veteran, BIR/BIM-valp – begge raser.
Premieposer med diverse.
- Snacks + bånd - Trude
- Sjekk med DrClauder + Canider ift sponsing – Siri
- tegninger som Trude lager (innrammet).

Siri
Siri

Line
Siri
Trude
Siri
Trude

Årsmøte skal også arrangeres – vi arrangerer årsmøtet først også gir vi
ordet fritt etterpå.
Øvrig program på spesialen utarbeides på neste møte.
Vi må søke om spesialen for 2016.
Etter møtet: Søknad om avholdelse av utstilling med stor-cert for briard
og picard er sendt.

Siri

Sak nr 8/15

Premier til årskonkurransene
Oppdretter
Avlshann
Avlstispe
Veteran
Årets briard
Vi fortsetter med fatene som premier. Svein får Leiv Selboskard til å
dreie fatene.
Nina Snøtun bes om å male fatene.

Sak nr 9/15

Sak nr 10/15

Svein
Trude

EDS 2015 – organisering av stand etc.
Påmeldingsinfo er kommet nå. Stand må inneholde mer
profileringsmateriell og bilder på veggene. Vi har fått tilbud om å låne
et veggteppe med briard fra Inger Karlsson. Klubbshow på lørdag, EDS
på søndag. Blir samme opplegg som på D4A i fjor, med rasestander
fredag til søndag, så stand må rigges på torsdag. A51 – ønsket nummer
på stand dersom de har samme opplegg på standene som i fjor. Vi må
ha roll-ups – en for hver rase, evt en for klubbinformasjon. Må også ha

Etter møtet: Standplass er bestilt.
Spesialutstilling i forbindelse med Europavinner 2015
Dommer: Rodi Hübenthal er bekreftet som dommer til
spesialutstillingen.

Siri

Premier: Dele ut premiekort som kan veksles inn på rasestanden.
Premier kan hentes etter at den enkelte rase er ferdigbedømt.
Sak nr 11/15

Eventuelt:
- Begrense antall utstillinger for rasen pga ordningen med fullcert.
Saken ble ikke behandlet på møtet.
- Ønske om ny ordning for søknad for utstillinger da dagens ordning er
forferdelig kaotisk. Klubben sender brev til NKK ang dette.
- Vi søker om å få Norsk Briard Klubb registrert i Frivillighetsregisteret
– da kan vi få inntekter via Grasrotandelen. Vi må annonsere dette så
snart klubben er registrert.

Siri
Svein

Nytt møte avholdes torsdag 26. februar kl 18:30 hos ERFA Consult.
Valgkomitéen innkalles til neste møte for informasjon om valg og sette dem i gang med arbeidet.
Vi starter møtet med informasjon til valgkomitéen.

Ådalsbruk, 07.02.2015

Siri Guldseth
Sekretær

