Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb

Tid: Torsdag 29. oktober 2015 kl 18:30
Sted: ERFA-consult, Marcus Thranes vei 20A, Lørenskog
Tilstede: Freddy Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Eric Linnestad,
Trude Solhaug, Hanne Dorthea Stangnæss, Siri Guldseth.

Sakliste:
Sak nr

Sak

Ansvar

48/15

Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Referatet er godkjent uten kommentarer og legges ut på
klubbens websider fortløpende.

49/15

Siri

Innkommet post fra NKK og andre


NKKs Representantskapsmøte. Sakliste.
o

Vi er ikke påmeldt RS pga en forglemmelse.
Saklista inneholdt ikke mange saker av
interesse for klubben denne gangen og styret
mener at klubben ikke går glipp av viktige saker
ved ikke å delta på RS i 2015.



4 e-poster ang poengbregning for EDS 2015 (egen sak)



Søknader om deltakelse for rasene på utstillinger i
2017 (egen sak).

50/15

Regnskap/økonomi


Økonomisk status for klubben v/ Svein:



Kassebeholdning kr 4 827,-



Kontobeholdning kr 41 671,-



Fakturaer/kvitteringer på innkjøpt utstyr/materiale må

Alle

sende Svein slik at han kan få betalt ut utestående
beløp før nyttår.
51/15

Briard- og picardspesialen 2016


Sted og dommer er avklart, vi må bestille flybilletter for
dommeren som ønsker å gjøre oppholdet så kort som
mulig.
Trude



52/15

Vi ser på flytider og det må bestilles overnatting for
dommeren fra lørdag til søndag.

Svein



Svein bestiller flybilletter t/r.

Else



Vi bestiller hotellrom til dommeren i Bø.

Spesialen ifm EDS 2015


Fin stand. Vi fikk mye fine tilbakemeldinger på den.



Bemanningen løste seg, men Freddy ble sittende veldig
mye der.



I perioder stod standen tom pga at folk stilte egne
hunder. Det er uproblematisk.



Bilde i Romerikes Blad fra standen.



Utstillingen ble avviklet greit, men det hadde vært fint
om flere kunne ha hjulpet til. Vi var litt lite folk til å
organisere utstillingen og det ble stressende når man
også skulle stille hund selv.

53/15

RAS og avlsrådet


Ingen spesielle saker er innkommet.



Informasjon på møtet: Det kommer et kull på picard
etter hvert. Opplysninger om kullet er bedt sendt til

Eric

klubben slik at vi kan legge kullet ut på web-sidene til
formidling.
54/15

Briardbladet og websidene


Briardbladet er nesten ferdig. Siri sender referatet fra
spesialen på nytt. Bilder hentes fra Facebook.

Siri



Referat fra briardtreffet på Jevnaker -

Else



Ny webmaster for websidene? Legge ut forespørsel på

Freddy

briardklubbens FB-sider.
55/15

Årmøte 2016


Møtedato offentliggjøres 8 uker før møtet. Årsmøtet er
14. mai, siste dato for offentliggjøring av dato blir 19.
mars.



Forespørsel om hvem som tar gjenvalg må også
offentliggjøres når møtedato offentliggjøres.



Årsmøtepapirene må være sendt ut 3 uker før møtet
(23. april).



Forslagsfrist er 5 uker (lørdag 9. april). Forslag til
kandidater til verv må også være inn innen 5 uker.



Valgkomitéen settes i arbeid i januar (styremøte
avholdes i midten av januar -16).



Det må klargjøres hvordan vi håndterer
forhåndsstemmer.

56/15

Søknader fra arrangørklubber om deltakelse av briard og
picard på utstillinger 2017:
Vi gir generell tillatelse til å ta med briard og picard på alle
utstillinger i 2017.

57/15

Poengberegning for Årets utstillingsbriard ifm EuroDogShow
2015.
Sekretæren erklærte seg inhabil i behandlingen av saken og
varamedlem Hanne Dorthea Stangnæss trådte inn i
sekretærens sted.
Euro Dog Show er en FCI-utstilling og ikke en norsk utstilling.
Den er kun avholdt i Norge med NKK som teknisk arrangør.
Styret beslutter dermed at poeng fra denne utstillingen ikke
kan regnes med i utregningen av årets utstillingsbriard. Dette
er ihht regelverket for poengberegning for årets
utstillingsbriard, der kun poeng fra norske, offisielle
utstillinger teller med.
Det er stilt spørsmål om hvorvidt bedømmelsen under EDS-15
foregikk etter regelverket for FCI-utstillinger. Styret kan ikke
se at det er begått formelle feil under bedømmelsen av rasen
på EDS. Dersom slike feil skulle vært påklaget, skulle klage
vært innlevert til NKK i løpet av utstillingsdagen. Under følger
også en begrunnelse for hvordan bedømmelsen i andre ringer
foregikk. Forklaringen er gitt av Anne Laura Rasch Haugen
som selv jobbet som ringsekretær i to dager under EDS.

«Klasseinndelingen er som på de vanlig utstillingene. Likeså
kvalitetsbedømmelsen og plassering i hver klasse. Det deles
ikke ut CK og det er ikke plassering i beste hannhund og tispe
klasse som vanlig. Det er hundene med excellent som går
videre - dvs. tilsvarende som ck på vanlige utstillinger.
Vinnerne av hver klasse skal i utgangspunktet konkurrere om
cert/res.cert og cacib/res.cacib (juniorer og veteraner går ikke
om cacib). Nr. to i klassen skal inn for å konkurrere om
res.cert/res.cacib dersom nr. 1 i den klasssen vinner. MEN
dette ble ikke alltid så tydelig for utstillerne, fordi dommer
noen ganger ikke ville bruke tid på å få inn igjen den hunden
fordi han visste at det var en bedre hund blant de andre
klassevinnerene. Det var jo heller ikke samme hundene som
skulle konkurrere om cert som om cacib. Tidspresset var stort

Freddy

i ringen og vi fant en rutine der vi fikk kåret de riktige vinnerne
samtidig uten for mye ut og inn av ringen. Det kunne se ut
som om vi plasserte i en beste hannhundklasse, men dette var
for å avgjøre de forskjellige prisene - ikke en formell
rangering 1-4.
Jeg kan jo ikke vite om det var det som skjedde i briardringen
også, eller om det ble gjort formelle feil, men vi må jo forholde
oss til de premieringene som ble gitt. Om noen mener det har
skjedd feil i bedømmelsen, må de ta dette opp med NKK.
Briardklubben må forholde seg til de resultatene som ligger i
DogWeb».
58/15

Eventuelt
Aktivitetskalender er nå klar:


Briardtreff Jevnaker – 10-12 juni - bekreftet.



MH 21. august – bekreftet, 8 ekvipasjer.



Gjeterhundkurs i Vågå:
o

Ukeskurs – 4. – 8.- juli, uke 27 - bekreftet.

o

Helgekurs – 5. – 7. august, uke 31 - bekreftet.

Neste styremøte avholdes torsdag 14. januar -16 hos ERFA-Consult, kl 18:30.

Ådalsbruk, 4/11-15
Siri 

