Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Torsdag 26. februar 2015 kl 18.30
Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.
Tilstede:

Freddy Hagen, Trude Solhaug, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Siri Guldseth.

Forfall:

Line Andersen, Monica S Engebretsen og Vibeke Helen Pedersen

Sak nr
Sak nr 12/15

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 med noen små justeringer. Referatet legges ut på klubbens
hjemmesider.

Sak nr 13/15

Sak nr 14/15

Sak nr 15/15

Sak nr 16/15

Innkommet post fra NKK og diverse
 EDS 2015 – kontrakt med NKK for spesialen ifm EDS.
 Videresende all relevant post fra NKK til resten av styret.

Siri

Regnskap/Økonomi
Klubben meldes inn i frivillighetsregisteret.

Svein

EDS 2015.
Klubben må inngå kontrakt med NKK ang arrangement av spesialen ifm
EDS.
Påmeldingsfrister for spesialen er justert ihht kontrakten.
Vi forsøker å få tak i egen ringsekretær og skriver – prisforskjell på kr
3000,- for ring med eller uten ringpersonell.

Trude
Siri

Årsmøte 2015.
Siri
 Innkalling med dagsorden må sendes medlemmene senest
28. mars (uten sakliste) med frister for innsendelse av forslag.
 Fullstendig innkalling må sendes medlemmene innen 2. mai. Siri
 Forslag til saker og kandidater til styret skal være
poststemplet eller valgkomité/styret i hende innen 18. april.
E-post godtas som innsendt forslag.
 Årsberetning skrives av Siri. Årsberetning fra avlsrådet legges Siri
inn under den vanlige årsberetningen. Trude oversender
fjorårets beretning til Siri.
 Regnskap og revisjonsberetning – OK.

Følgende verv er skal besettes gjennom valg på årsmøtet:
Leder:
Freddy Hagen (Ikke på valg)
Nestleder:
Line. M. Andersen (På valg – 2 år)
Styremedlem/sekretær:
Siri Guldseth (Ikke på valg)
Styremedlem:
Trude Solhaug (Ikke på valg)
Styremedlem:
Else Marie Ulimoen (På valg – 2 år)
Varamedlem:
Monica Engebretsen (På valg – 1 år)
Varamedlem:
Vibeke Pedersen (På valg – 1 år)
Kasserer:
Revisor:
Valgkomité:

Svein Eslund (Velges av styret – 2 år)
Steinar Sand (Ikke på valg)
Nina M Nikolaisen (Ikke på valg)
Bjørn Ulimoen (Ikke på valg)
Randi Løbakk (På valg – 2 år)
Varamedlem til valgkomite: Nina Kristin Rønning (På valg – 1 år)
Valgkomitéens arbeid må starte så fort som mulig. Vi ber Bjørn
Ulimoen om å ta initiativ til oppstart av arbeidet. Valgkomitéen
konstituerer seg selv i første møte.
Det er et ønske fra raserepresentant for picard at rasen skal være
representert med verv i styret.
Sak nr 17/15

Briard-og Picardspesialen 2015
 Dommerinvitasjon – går videre på lista over dommere oppsatt på
forrige møte.
 Ringsekretær – Anne Laura Rasch Haugen. Vi dekker to netter på
hotellrom eller tre netter på hytte. Sjekk opp pris for honorar +
overnatting hytter/rom for å se om det blir billigere å søke etter
lokal ringsekretær.
 skriver – Sissel Ekhougen, Elverum.
 premier til årskonkurransene – ikke ferdig.
 dommer/ringsekretær/skriver – gave til disse.

Trude

Sørge for at noen får klippet gresset på fotballbanen. Vi må rigge telt
og ring på fotballbanen. Spørre noen som kan stå for klippingen
(lokale).
Logistikk- transport av utstyr: Bjørn Ulimoen kan kjøre tilhenger med
utstyr.
Henting/kjøring av dommer. Avhengig av hvem vi velger.
Program for lørdag:
- Hundesprint – start kl 13:00 (Freddy)
- Utstillingstrening – start kl 15:00 (Trude og Siri)
- Årsmøte – start kl 17:00
- Medlemsmøte – start etter årsmøtets slutt.
- Grillkveld kl 19:00

Else Marie

Program for søndag:
- Oppstart utstilling kl 11:00
- Valper, picard, voksne hannbriarder
- Lunch
- Voksne tisper.
Sak nr 18/15

RAS og avlsrådet.
Gå gjennom RAS og sørge for at vi faktisk følger opp de tiltakene vi har
satt opp.
Krav om kjent mental status før avl på våre raser kan være vanskelig å
få gjennomført i Norge da mange tester enten blir fort fulle eller de blir
avlyst pga for få påmeldte eller forfall fra beskrivere eller figuranter.
Burde klubben forsøke å arrangere tester selv? Ulempe at vi ikke kan
holde av plasser på en offisiell test til våre egne raser.
Mentaltestene: Oppdatere info om mentaltestene på web-sidene.
Trude sender artikkelen som stod i briardbladet som omhandlet dette.

Sak nr 19/15

Eventuelt:
Ingen saker til behandling.

Neste møte:
Torsdag 9. april kl 18:30.
Møtet holdes hos Svein.

Ådalsbruk, 27.02.2015

Siri Guldseth
Sekretær

Siri/Trude

