Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30
Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.
Tilstede:
Forfall:
Sak nr
Sak nr 30/15

Sak nr 31/15

Sak nr 32/15

Freddy Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Trude Solhaug, Eric Linnestad
og Siri Guldseth.
Hanne Dorthea Stangnæss.
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».
Styrereferatene legges som dokument på styrets FB-side.

Siri

Referatet ble gjennomgått på nytt for evt nye kommentarer
og funnet ok. Referatet legges ut på klubbens hjemmesider.

Siri

Innkommet post fra NKK og diverse
- Avtale med NKK om bruk av deres fag-systemer.
Avtalen ble undertegnet av hvert enkelt styremedlem
og er pr 12/6-15 oversendt NKK.
- E-post fra Norsk Berner Sennenhundklubb – NKKs
utstilling i Drammen 2017 kommer i pinsen. Det er
sendt henvendelse til NKK om dette med anmodning
om å flytte utstillingen til annen helg. Norsk Briard
Klubb støtter initiativet om flytting av NKKs utstilling.
Dette formidles videre til NBSHK (svarmail sendt
NBSHK 11/6-15). Norsk Briard Klubb har også en
årelang tradisjon med å arrangere spesialutstillingen i
pinsen. Det er ønskelig å fortsette denne tradisjonen
også i 2017.
Regnskap/Økonomi
Klubben meldes inn i frivillighetsregisteret. Når dette er i
orden kan man gi Grasrotandelen til klubben når man tipper.
Dette er ennå ikke gått i orden da vi mangler
stiftelsesdokumentet for klubben fra 1983. Svein jobber
videre med saken.
Klubben har ca 35 000,- kr på konto pr dato. Dette er ikke
inkludert påmeldingsavgifter til årets spesialutstilling. Dette
utgjør knappe 10 000 kr.

Siri

Siri

Svein

Sak nr 33/15

Briard- og picardspesialen 2015
- Evaluering av utstillingen 2015:
Skaslien var et ok sted å ha utstillingen. Det var god
plass og fungerte bra. Bra mat og overnatting for dem
som benyttet seg av det tilbudet. Det ble en dyr
dommer siden hun ville være fra fredag til mandag.
Dette er uvanlig.
Vi har mottatt brev fra dommeren som takker for at
hun ble invitert til oss og at vi gjerne sees igjen rundt
briardringen andre steder.
Folk var godt fornøyde med arrangementet, spesielt
at alle var med på grillkvelden lørdag, selv om noen
savnet den annonserte hundesprinten på lørdag.
Vi burde hatt et styremøte like rundt
påmeldingsfristen for å gå gjennom arbeidslista. Vi
burde organisere aktivitetene i løpet av lørdagen på
en bedre måte. Vi bør sette ned en «komité» som kan
jobbe litt med slike ting til neste år.
Vi burde også sendt ut forespørsel til medlemmene
om hjelp til ulike arbeidsoppgaver, ikke bare via FBsidene men også på e-post. En egen komité for
kiosken må også settes ned i god tid på forhånd. Det
er vanskelig å følge opp kiosken samtidig som man
også skal stille hund.
Litt dumt at picardene ble bedømt uten at vi i
briardringen fikk med oss bedømmelsen. Vi fikk dog
delt ut premiene i vår ring etterpå.

-

Dommer 2016
Det er kommet inn forslag på Iwona Gisterek, Polen
og Terje Lindstrøm, Norge. Iwona Gisterek skal også
dømme på Best i Vest i år og da er det kanskje uheldig
å invitere henne til vår utstilling bare et halvt år etter.
Vi må invitere dommer allerede nå, men fortsetter på
lista vi hadde for årets utstilling slik at vi ikke er ute i
siste liten.

-

Sted for 2016. Det er ønsker fra medlemmene på
Vestlandet om at utstillingen legges nærmere
vestlandet. Utstillingen bli på Sanda Camping i Bø i
Telemark. Freddy ber om bekreftelse på bookingen
fra Bianca. Bø i Telemark er fortsatt en god reisevei
unna, men vesentlig nærmere enn steder i Hedmark.

Freddy

-

Sak nr 34/15

Koordinere utstillingen med Svensk
Briardvinnerutstilling som i utgangspunktet havner på
samme dato som vår. Den svenske briardklubben skal
forsøke å flytte sin utstilling, også pga EUBB-utstilling
samme helg.

Spesialen ifm EDS 2015.
- Mangler skriver.
- Annonsering m beskrivelse av hvordan man melder
seg på – på engelsk (er gjort).
- Standen, bemanningsliste og arbeidsfordeling.
- Roll-Ups med beskrivelse av briard og picard. Freddy
har muligens noen rammer for dette som kan brukes.
- Vi har også veggtepper med briard og picard som skal
brukes i standen.
- Stand skal rigges torsdag 4. september. Else og Bjørn
kan hjelpe til å rigge.
- Else sjekker hva de har på Stoff og Stil av stæsj som
kan brukes på standen.
-

Siri

Siri
Siri
Freddy
Marita Leira
Kristoffersen/Freddy
Siri/Eric

Else

Gave til dommer/ringsekretær/skriver.
Vi ønsker i utgangspunktet å kjøre med skriftlige
kritikker.

Sak nr 35/15

Årsmøtet 2015. Oppfølgingssaker vi må ta tak i.
- Hele styret må få se innkallingen til årsmøtet før
den sendes ut til medlemmene. Dette ble ikke
gjort.
- MH i regi av briardklubben. Eric har kontakter i
Sverige (Arvika og Forshaga) som vi kanskje kan
benytte for å arrangere MH. Eric sjekker med Ulf Eric
i Sverige om det er mulig å få til noe hos dem.
Ellers må vi få til å gjøre dette her i Norge.
Vi burde forsøke å få utdannet noen figuranter
internt i klubben.
Svein
- Budsjett for 2016 – til neste møte.
- Referatet fra årsmøtet:
Oppsett av styre:
Siri er valgt som styremedlem, men er konstituert
som sekretær (styremedlem/sekretær).
Svein – er ikke valgt inn som kasserer.
Steinar som ble valgt som revisor –dette må også
inn i referatet.

Sak nr 36/15

RAS og avlsrådet.
- Melding om planlagt valpekull på briard.
Kullet legges ut på klubbens hjemmesider umiddelbart.
Begge foreldre oppfyller klubbens krav til avl.

Sak nr 37/15

Briardbladet

Siri

Forsøker å få ut en utgave før Euro Dog Show.
Må få med referat fra spesialen med bilder, HD-resultater,
informasjon fra styret (Freddy) + formannen har ordet
(Freddy). Egen spalte for picard er ønskelig.
Annonse for Sanda Camping og spesialen 2016 inn i bladet
allerede nå.
Sak nr 38/15

Sak nr 38/15

Innspill til NKK.
- DogWeb lite brukervennlig? Vanskelig å gjøre noe med
systemet – dyrt og omfattende å gjøre endringer i
systemet. Vi kan hjelpe hverandre dersom det er
problemer med å bruke systemet.
- Innavsgrad i valpekull på briard og picard 12,5% - hva
mener NKK? NKKs etiske retningslinjer sier maks
innavlsgrad på 6,25%. Dessverre er det ingen sanksjoner i
forhold til kull med innavlsgrad over 6,25% fra NKKs side,
og kull med høyere innavlsgrader blir like vel registrert.
Norsk Briard Klubb formidler også kull selv om
innavlsgraden er høyere, men da blir det også presisert at
kullet ikke oppfyller klubbens avlskrav og hvorfor dette er
tilfelle.
- Hvordan påvirke NKK til å bli bedre til å sjekke
vaksinasjonsattester på internasjonale utstillinger?
Man underskriver på at man er kjent med
utstillingsreglene når man melder på – og der er det krav
om at hundene er vaksinert. Det er i utgangspunktet
uvaksinerte hunder som er utsatt for smitte på
hundeutstillinger. Norsk Briard Klubb sender like vel en
oppfordring til NKK om at kontrollen bør gjøres mer
systematisk.
Eventuelt
- Legge til resultat for RallyLP i reglene for årets briarder. Vi
avventer dette til det er noen flere som konkurrerer innen
grenen.
- Hvordan verve flere valpekjøpere til klubben? Gå inn på
kulloversiktene og sende brev med info til alle nye
valpekjøpere på rasene. Vi må også oppfordre
oppdretterne til å gi sine valpekjøpere informasjon om at
klubben finnes og oppfordre dem til å melde seg inn.
Tidligere har klubben sendt ut litt informasjonsmateriale
til nye eiere.
- Ukjent HD-status på det ene foreldredyret i et registrert
kull. Vi sender henvendelse til NKK om dette.
- Arbeidsfordeling for de ulike vervene utenom styreverv:
Valperformidler: Pr i dag står det at styret er
valpeformidler – det korrekte er at Trude Solhaug
fungerer i det vervet. Dette rettes opp på web-sidene.
- Informasjon om ting som skjer, må komme ut til styret før
det annonseres i sosiale media og på klubbens web-sider.
Dette må vi huske på.

Else, Freddy, Siri,
Eric

Siri

Siri

Freddy

Siri

-

Aktivitet på klubbens FB-sider og web-sider – vi må være
konsekvente på hva som legges ut, og ingen må
forskjellsbehandles. Alle som har oppnådd et godt
resultat (som BIR/BIM på internasjonale utstillinger, evt
championat) skal krediteres. Det er viktig å sjekke ut alle
utstillinger som arrangeres mht dette og ikke bare basere
seg på dem man selv kjenner til. Resultat fra bruks, lp, ag,
really-lp etc må sendes til klubben av dem som deltarKlubben mottar ikke alltid slike resultater fra arrangørene.
Dette må vi informere om.

Neste møte:
11. august kl 18:30 hos ERFA-consult.

Hamar, 12.06.2015

Siri Guldseth
Sekretær

Siri

