Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Onsdag 15. april 2015 kl 18.30
Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.
Tilstede:

Freddy Hagen, Line Andersen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Siri Guldseth.

Forfall:

Trude Solhaug, Monica S Engebretsen og Vibeke Helen Pedersen

Sak nr
Sak nr 20/15

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.

Sak nr 21/15

Innkommet post fra NKK og diverse
- Ingen saker av interesse for klubben innkommet siden sist.

Sak nr 22/15

Regnskap/Økonomi
Klubben meldes inn i frivillighetsregisteret. Når dette er i orden kan
man gi Grasrotandelen til klubben når man tipper.

Svein

Klubben har ca 60 000 kr på konto.
Sak nr 23/15

Sak nr 24/15

EDS 2015.
- Annonse for klubbutstillingen må ut nå så fort som mulig.
Informasjon om tid, sted, pris, at stor-cert deles ut, dommer.
Presiser at prisen er bestemt av NKK.
- Feil web-adresse til klubbens sider fra NKKs EDS-sider. Dette er
rapportert inn til NKK.
- Nkks EDS’sider har ingen forklaring på hvordan man melder på
for utenlandske utstillere til klubbshowet. Vi tar dette opp på
dialogmøtet.
- Mangler skriver til utstillingen. Må ordnes så fort som mulig.

Freddy

Siri

Årsmøte 2015.
-

-

Sak ang avlskrav på briard. Ønsker å fjerne krav om mentaltest. Finn
dokumentasjon og argumentasjon for hvorfor vi har innført dette
som krav til avlshunder. Krav om mentaltest er ikke et tegn på at vi
har et problem på rasen, men en dokumentasjon på hvordan
hundene som går i avl faktisk er, hvilke egenskaper man kan
forvente å få hos valpene.
Problemadferd hos briard –se adferdsbeskrivelse i RASdokumentet. Se også dokumentasjon fra Sverige. Skal vi beholde
testkrav må vi ha argumenter for hvorfor.

Else Marie
og Siri

-

Styret innstiller til årsmøtet at vi ønsker å beholde krav om
mentaltester slik det står i klubbens avlskrav pr i dag.
Ang nattblindhet: kravet er at minst en av foreldrene er testet fri
(enten DNA-test eller gjennom sine foreldre) for sykdomsgenet for
å unngå at valpekjøpere opplever syke valper. Det finnes en rekke
hunder som er bærere av sykdomsgenet i Europa. Vi kan gjennom
dette sikret at ingen hunder blir syke.

- Krav til kjent HD-status på picard før avl. Henvendelse til NKK er
sendt. De krever vedtak på årsmøtet, men vi er litt usikrr på svaret fra
NKK ang dette. Vi tar det som sak på årsmøtet i tilfelle kravet ikke har
gått gjennom hos NKK.
- Øke medlemskontingent. Pr i dag er kontingenten 220 kr. Det beløpet
har stått siden ….. Styret foreslår å øke kontingenten til kr 250,- fra og
med 2016.
Sak nr 25/15

Briard-og Picardspesialen 2015
 Dommer er Christiane Comby, Sveits.
 Ringsekretær: Anne Laura Rasch Haugen.
 Skriver – Sissel Ekhougen, Elverum.
 Premier til årskonkurransene – ikke ferdig. Her må Trude og Svein
samarbeide slik at disse er ferdige i tide.
 Dommer/ringsekretær/skriver – gave til disse. Ikke avgjort.
 Dommergave: Håndmalt trefat? Fleece-jakke?
 CK-premier: Lys med logoen vår på.
 Trude lager gaveposer til BIR/BIM valp, voksen, veteran – beste
ikke-champion – husk begge raser.
 Cert-premiering: Tegning fra Trude gis til cert-vinner, mens
gavepose gis ut til den første ikke-champion. Dersom dette er
samme hund, får hunden begge premiene.
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). Spør ……. Om hun kan sørge for at banen blir klippet.

Trude og
Svein

Siri

Else Marie

Logistikk- transport av utstyr: Bjørn Ulimoen kan kjøre tilhenger med
utstyr.
Henting/kjøring av dommer. Kontakte Luc Martin om å være
dommervert.
Vi ringer Malungen nå så fort de har mulighet til å ta i mot bestillinger
for 2017.
Vi mangler rosetter for HP oppdrett.
Vi bestiller opp rosetter for å dekke opp utstillingen ifm EDS nå, og
bestiller også da HP oppdrett/avl. Bestiller også for spesialen 2016.
Husk at det må være dobbelt opp for picard også.

Line

Siri

Sak nr 26/15

Sak nr 27/15

Vi må lage arbeidsliste for ulike oppgaver under helgen. Finn lista som
Trude laget i fjor – sendes Freddy.

Freddy

Legg ut etterlysning på folk til å hjelpe til med kios etc på FB.

Freddy

Bestille opp klær med logo (fra Providor), alternative farger og artikler.
Sjekk ulike artikler.

Line

RAS og avlsrådet.
- Forespørsel på valper på picard. Planer om picardkull sommer/høst
2015. Picardsidene må oppdateres ang dette.
Dialogmøte med NKK. Ting å ta opp?
Søknader om utstillinger. Håpløst system – noe må gjøres. Forslag: Alle
tar med de rasene de ønsker å ha med, fra en gitt dato må
raseklubbene gå inn og ta bort sine raser fra de utstillinger de ikke vil
delta på.
Gjøre det mulig å sile ut utstillinger kun for egen rase ved påmelding til
utstilling via DogWeb.
NKK «undergraver» raseklubbenes ønsker om å begrense antall
championater ved å arrangere nasjonale NKK-utstillinger med storcert. NKK må gjerne nasjonale utstillinger, men da må det kun deles ut
«lite-cert». Det er jo vedtatt på RS at klubbene ØNSKER å beholde storcert slik det har vært, da blir det veldig galt at NKK da tilbyr enda flere
stor-cert enn klubbene ønsker.
NKKs raseklubber omfatter et stort spekter, fra de store rasegruppene
innen jakt med flere tusen medlemmer, til små klubber med knapt 100
medlemmer. Raseklubbene er satt til å forvalte sine raser. Det kjennes
da feil at de store raseklubbene skal ha «demokratisk stemmerett» til å
bestemme også hvordan de små klubbene skal forvalte sine raser.
Eksemplet som kom opp på RS om fjerning av stor-cert var jo et
resultat av dette systemet. De små klubbene har ingen mulighet til å
påvirke resultater som har betydning for egen rase når det benyttes
«demokratiske» regler.
Nkks EDS’sider har ingen forklaring på hvordan man melder på for
utenlandske utstillere til klubbshowet. Vi tar dette opp på dialogmøtet.
Campingmuligheter på EDS.

Sak nr 28/15

Briardbladet.
PÅ styremøte 9/10-14 ble følgende vedtatt:
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.
Årsmøtet 2014 vedtok at utgivelse av BRIARD ikke er årsmøtesak med

Line/Monica

er delegert til styret å avgjøre.
Medlemsbladene blir veldig lite dagsaktuelle i dagens digitale samfunn.
Mye informasjon som står i bladet er lett tilgjengelig for medlemmene
på internett og blir følgelig gammelt nytt.
Styret vedtar at bladet gis ut som vanlig i 2015. Digitalisering vurderes
fra og med 2016.
Sak nr 29/15

Eventuelt
- Stand på Nittedal Hundeklubbs aktivitetsdag helgen etter
spesialen. Koster mer enn det smaker av tid og kapasitet rett etter
spesialen. Vi har ikke nok personer til dette. Freddys svarer på
henvendelsen.
-

Aktivitetsdag på Jevnaker i regi av Helle Lehnert og Cyonis
Hadeland. Privat initiativ. Uformelt. Veldig bra tiltak. Ikke regi av
briardklubben. Stor interesse for arrangementet. Vi kan stille med
salgsartikler. Vi har også det store partyteltet vi kan sette opp.

-

Kommunikasjon innad i styret. Små saker kan tas via FB-sidene
våre, styrets egen side. Ikke på chat, da er det mer uoversiktlig og
innspillene «forsvinner» fortere og blir ikke lagret på samme måte
som samtale via vanlig FB-side.

Freddy

Neste møte:
Ikke avtalt. Dukker det opp noe nå, tas det fortrinnsvis via FB.
Kommer det inn saker til årsmøtet, tas også dette opp via FB dersom det ikke trenger en omfattende
diskusjon.

Ådalsbruk, 16.04.2015

Siri Guldseth
Sekretær

