innkaller til årsmøte søndag den 2. mai 2021, kl. 19.00
Sted: Digitalt årsmøte på Teams.

DAGSORDEN
Sak 1. Godkjennelse av innkallelsen
Sak 2. Valg av ordstyrer, tellekorps, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Sak 3. Referat fra årsmøtet 2019 (årsmøtet 2020 ble avlyst).
Sak 4. Styrets beretning 2019 og 2020.
Sak 5. Regnskap for 2019 og 2020 med revisjonsberetning og budsjett for 2021.
Sak 6. Innkomne saker / forslag.
Sak 7. Valg av styre, valgkomité og revisor.
Til diskusjon etter årsmøtet:
Avholdelse av Briard- og picardspesialen 2021

Velkommen!
Styret

NB: Innkallingen sendes ut UTEN signaturer fra styret. Dette gjøres for å hindre evt misbruk
av signaturer. Det finnes et eksemplar med signaturer i klubbens arkiv.

Sak 3 Referat fra årsmøte 2019

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2019
lørdag 8. juni 2019, kl. 17.00
Sted: Aurdal Fjordcamping
Adresse: Vestringslinna 252, 2910 Aurdal

Til stede: 18 personer. Alle stemmeberettiget.
DAGSORDEN
Sak 1. Godkjennelse av innkallelsen
Innkallingen enstemmig godkjent uten kommentarer.
Sak 2. Valg av ordstyrer, tellekorps, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Ordstyrer: Else Marie Ulimoen
Tellekorps: Line Andersen og Helle Lehnert.
2 referenter: Siri Guldseth og Monica Engebretsen
2 medlemmer til å underskrive protokollen: Anne Laura Rasch Haugen og Ann-Charlott
Rosenberg Ernø.
Sak 3. Referat fra årsmøtet 2018.
Referatet godkjent uten kommentarer.
Sak 4. Styrets beretning 2018.
Det ble en liten diskusjon på det med å passordbeskytte briardbladets tilgjengelighet. Det er
for og i mot, og vi vurderer om vi fortsatt skal passordbeskytte de nye bladene som blir gitt
ut, men at vi legger eldre blader tilgjengelig for alle.
Diskusjon omkring nedgang i medlemsmassen. Vanskelig for alle raseklubber, vanskelig å få
folk til å melde seg inn dersom ikke oppdretter støtter opp om det.
Liten «dings» som velkomstgave til nye medlemmer? Vi burde kanskje kjøre en mer intensiv
vervekampanje og gjerne gjøre oss mer synlige på FB-gruppen Briard Prat der det er mange
medlemmer som kanskje ikke engang kjenner til at det finnes en briardklubb her i landet.
Det ble informert mer grundig om hvorfor vi ikke deltok på Dogs4All. Det har etter hvert blitt
veldig dyrt å delta med stand der, og vi ser ikke at vi får så mye igjen for investeringen. Det
krever også mye personell for å bemanne en stand i minst to hele dager. Det er også flere
andre og mye større raseklubber som har droppet å delta på Dogs4All av samme grunner
som oss.
Styrets beretning ble godkjent uten videre kommentarer.

Sak 5. Regnskap for 2018 med revisjonsberetning og budsjett for 2019.
Kan vi søke NKK eller andre instanser om midler til investeringer? Bodil kan undersøke om
det finnes slike muligheter til dette. Vi kan søke Studieforbundet Natur og Miljø om tilskudd
for gjeterhundkursene våre.
Regnskapet ble godkjent uten videre kommentarer.
Revisjonsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
Budsjettet ble godkjent uten kommentarer. Budsjettet ble lagt fram med et lite underskudd.
Dette kan klubben tåle slik den økonomiske stillingen er pr i dag.
Sak 6. Innkomne saker / forslag.
Krav om kjent mental status for hunder som skal gå i avl.
Årsmøtet synes dette er en viktig sak og ønsker sterkt at styret går videre med saken. Det er
ikke minst viktig at familiehunder har en god mental ballast siden de gjerne er utsatt for
mange påvirkninger i hverdagen.
Gjør terminlistene for de ulike mentaltestene lett tilgjengelig for medlemmene. Disse kan
legges ut på klubbens web-sider.
Saken ble enstemmig vedtatt.
Sak 7. Valg av styre, valgkomité og revisor.
Alle kandidater til styret ble innvalgt ved akklamasjon. Det var ingen motkandidater til noen
av vervene.
Valgkomitéen var ved innstillingen ikke komplett og vi manglet to medlemmer.
Helena Hjerpe fortsetter i valgkomitéen, mens Ann Charlott Ernø fortsetter som
varamedlem. To medlemmer mangler. Ann Christin Johansen og Trond Erik Andersen går inn
som medlemmer i valgkomitéen. Helena Hjerpe går inn som leder.

Ådalsbruk, 12.07.2019

Siri Guldseth (sign)

Monica Solveig Engebretsen (sign)

Anne Laura Rasch Haugen (sign)

Ann-Charlott Rosenberg Ernø (sign)

Sak 4: Styret beretning 2019 og 2020
Årsberetning 2019 og 2020
Årsmøte 2019
Ordinært årsmøte ble avholdt på Aurdal Fjordcamp i Valdres, lørdag 8. juni 2019.
Antall stemmeberettigede: 18
Antall totalt til stede: 18
Årsmøte 2020
Årsmøtet 2020 ble avlyst på grunn av koronasituasjonen i Norge.
Styret, komiteer og verv
Styret har i perioden 2019/2020 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Else Marie Ulimoen
Monica Solveig Engebretsen
Siri Guldseth
Bodil Økland
Line M Andersen
Ida M Stiansen
Helle Lehnert

Kasserer (utenfor styrets midte): Svein Eslund
Revisor:
Steinar Sand
Valgkomité:

Varamedlem i valgkomitéen:

Helena Hjerpe
Trond Erik Andersen
Ann Kristin Johansen
Ann-Charlott Rosenberg Ernø

NKK-representant har vært Else Marie Ulimoen
Materialforvalter har vært Bjørn Ulimoen
Styret valgte på styremøte fredag 27. mars 2020 i sak 11/20 å avlyse årsmøtet i 2020. Avgjørelsen ble gjort med
3 mot 2 stemmer. Innvalgt styre for 2019/2020 ble dermed videreført også for perioden 2020/2021.
Styremøter
Det har i 2019 vært avholdt 4 styremøter. Referat fra møtene er publisert på klubbens web-sider. Gjennom året
har styret også hatt fortløpende kontakt internt vedrørende aktiviteter og saker mellom styremøtene.
I 2020 ble det avholdt 2 ordinære styremøter på videochat. Ut over dette ble en rekke saker diskutert og
avgjort gjennom diskusjoner på styrets fb-side. Sakene er ikke alltid referatført i eget dokument og har heller
ikke fått egne saksnummer.
Tidsskrift
Medlemsbladet BRIARD utkom med 2 nummer i 2019 og 1 nummer i 2020. Redaktør har vært Siri Guldseth.
Bladene ble utgitt kun i digital versjon. Bladet har vært lagt under passordbeskyttet side eksklusivt for
medlemmene i klubben. Passord til siden har vært sendt ut til de til enhver tid betalende medlemmer. Utgaven
som ble utgitt i 2020 ble lagt åpent tilgjengelig for både medlemmer og ikke-medlemmer.
Internett
Ansvarlig for oppdatering av klubbens sider på internett har vært Siri Guldseth og Monica Engebretsen.
Klubben har også hatt en åpen side på Facebook som er brukt til aktiv informasjon ut til medlemmene. Her har
også medlemmene hatt mulighet til å kommunisere direkte med klubben. Dette har fungert godt, da
medlemmene har fått raske svar og avklaringer på spørsmål som dukker opp.

Samarbeid
Norsk Briard Klubb har opprettholdt medlemsavtalen med Norsk Kennel Klub (NKK) både i 2019 og 2020.
Else Marie Ulimoen deltok på NKKs representantskapsmøte 2019. Representantskapsmøtet 2020 ble avlyst pga
koronasituasjonen.
Klubben har også forlenget sitt formelle samarbeid med Raseklubbenes Felles Allianse (vedtatt på årsmøtet
2017), en sammenslutning av raseklubber som har såpass få medlemmer at vi sjelden får gjennomslag for saker
på NKKs representantskapsmøte. Vår representant i RFA har for 2019 og 2020 vært Else Marie Ulimoen. Hun
har deltatt på de aller fleste møtene i alliansen. Kostnaden for medlemskapet er kr 500,- pr år.
Medlemstall
Klubbens medlemstall pr. 31/12/19 var 75 (65 hovedmedlemmer og 10 husstandsmedlemmer). Dette er en
reduksjon på 8 medlemmer fra året før.
Klubbens medlemstall pr 31/12/20 var 74 (65 hovedmedlemmer og 9 husstandsmedlemmer). Dette er en
reduksjon på 1 husstandsmedlem fra året før).
Kontingent
Medlemskontingenten har i 2019 og 2020 vært kr. 250,- for hovedmedlem og kr. 50,- for husstandsmedlem.
Medlemmene har i tillegg betalt en grunnkontingent til NKK på kr. 234 kr ?????
Avlsråd og valpeformidling
Styret har i perioden fungert som avlsråd og valpeformidler.
BRIARD
Registerte briarder i Norge 2019 og 2020:
2019
2020

Totalt antall
9
11

Norske kull
6 (1 kull)
9 (1 kull)

Importer
3
2

Det norske kullet i 2019 oppfylte ikke klubbens avlskrav pga manglende mentaltest på begge av foreldrene,
manglende utstillingsmeritt på hannhunden og manglende CSNB-status på foreldrene (foreldredyrene eller
deres foreldre har ikke registrert CSNB-status i DogWeb). Det norske kullet i 2020 oppfylte ikke klubbens
avlskrav pga for høy innavlsgrad (> 6,25%).
Det skal også bemerkes at det ikke er alle briarder som importeres som omregistreres til Norge. Dermed
kommer ikke disse med i våre tall. Det skal også bemerkes at innavlsgrad basert på det som kommer fram på
stamtavla i DogWeb ikke alltid stemmer pga at enkelte hunder kan figurere med ulike registreringsnumre i
stamtavla og vil dermed identifiseres som to ulike hunder i beregningsprogrammet (som baserer seg på reg.nr
og ikke navn).
Røntgenresultat for briard 2019 og 2020:
HD-status:
2019
2020
AD-status:
2019
2020

A
2
0
4
2

B
4
7
1
1
1

C
3
2
2
1
-

D
1
1
3
-

E
-

C
2
-

D
3
-

E
-

PICARD
Det ble ikke registrert nye picarder i løpet av 2019 og 2020.
Røntgenresultat for picard 2019 og 2020:
HD-status:
2019
2020
AD-status:
2019
2020

A
1
0
1
-

B
1
-

-

Styret utarbeidet og gjennomførte også en spørreundersøkelse om briardens og picardens mentalitet i 2019.
Undersøkelsen var nettbasert og gikk ut til alle briard- og picardeiere, enten de var medlemmer eller ikke. Det
kom inn totalt 108 svar, fordelt på 92 briarder og 16 picarder. Styret har dessverre ikke fått behandlet
resultatene fra undersøkelsen ennå.
Helseundersøkelsen 2018 ble ferdigstilt på starten av 2019. Denne skal inngå som grunnlag ved revisjon av
klubbens RAS-dokument. NKK utsatte i 2019 revisjon av klubbens RAS, så vår RAS for briard og picard gjelder
fortsatt selv om den opprinnelig kun var gjeldende til og med 2019.
Utstilling
Våre to raser kunne delta på totalt 78 utstillinger i 2019. Det deltok briarder på 27 av utstillingene (mot 40 året
før) og picarder på 8 (mot 10 året før). Det deltok briarder på totalt 9 utstillinger i løpet av året og picarder på 3
utstillinger i 2020.
Utstillingsåret 2020 ble svært spesielt pga korona-situasjonen. NKK greide å arrangere NKK i Bø før det ble
innført så strenge smitteverntiltak at mange utstillinger måtte utgå. Så også vår egen rasespesial. Vi har ikke full
oversikt over hvor mange utstillinger for briard og picard som ble avlyst i løpet av året, men det ble etter hvert
mulig å arrangere utstillinger under strenge smitteverntiltak.
Briard:
2019
2020

Ant utstilte briarder
35
11

CACIB
6
4

NORDIC CERT
8
3

CERT
21
4

N UCH
7
0

Av de nye norske championene i 2019 var 4 norske eller norskeide (1 norskfødt, 1 svenskfødt, 1 belgiskfødt og
1 ungarskfødt) og 3 svenske/svenskeide.
Picard:
2019
2020

Ant utstilte picarder
10
4

CACIB
4
0

NORDIC CERT
1
1

CERT
4
2

N UCH
2
1

Av de nye norske championene i 2019 og 2020 var 2 norskeide og 1 svenskeid. Alle de norskeide picardene var
importert (fra hhv Tyskland og Nederland).
Vinnere av NBrKs årskonkurranser 2019 og 2020:
Årets utstillingshund
Årets junior
Årets veteran
Årets oppdretter
Årets avlshann
Årets avlstispe
Årets rasevinner NKK

2019
Briard: Yours Truly Yasmine Dalido
Picard: Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve
Briard: Goalgetter No.7 Blue Ocean CH
Briard: Li-Brie’s Free Wheeler
Briard: Hippie Royale Minka
Picard:

2020
Briard: Yours Truly Yasmine Dalido
Picard: Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve
Briard: Eau de Luxx Sent from Above XX
Briard: Picard: Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve
Briard: Yours Truly Yasmine Dalido
Picard: -

Tittelvinnere 2019:
Briard:
Norsk Vinner 2019 – BIR:
Norsk Vinner 2019 – BIM:
Norsk Veteranvinner 2019:
Norsk Juniorvinner 2019:
Norsk Juniorvinner 2019:

Goblinwalley Holy Smoke
Yours Truly Yasmine Dalido
Berger La Motte’s Goblin Cuba Libre
Goalgetter No.7 Blue Ocean CH
Goalgetter No.7 Yellow Sunshine CH

Picard:
Norsk Vinner 2019 – BIR:
Norsk Veteranvinner 2019:

Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve
Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve

Tittelvinnere 2020:
Briard:
Norsk Vinner 2020 – BIR:
Norsk Juniorvinner 2020:

Essence of Love Dalido
Lady Gaga By Dalido

Picard:
Norsk Vinner 2020 – BIR:
Norsk Veteranvinner 2020:

Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve
Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve

Årets konkurransehunder 2019:
Årets lydighetshund:
Klasse 1: Essence of Love Dalido, fører: Anne Laura Rasch Haugen
Klasse 2: Red Divaz Aimable Amie, fører Jeanett Tysse
Årets rallylydighetshund:
Klasse 1: Hassladalens Damita Jo, fører Linda Laane
Klasse 2: Essence of Love Dalido, fører Anne Laura Rasch Haugen
Klasse 3: Essence of Love Dalido, fører Anne Laura Rasch Haugen
Årets agilityhund:
Klasse 1: Ari, fører Ann-Charlott Rosenberg Ernø
Årets brukshund :
SL1/SL2: Norway’s King Tiamo du Manoir Noble, fører Bodil Økland
Årets konkurransehunder 2020:
Årets lydighetshund:
Årets rallylydighetshund:

Årets agilityhund:

Klasse 1: Essence of Love Dalido, fører Anne Laura Rasch Haugen
Klasse 2: Essence of Love Dalido, fører Anne Laura Rasch Haugen
Klasse 1: Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve, fører Ida Mari Stiansen
Klasse 2: Noemie V.D Bovendijkse Hoeve, fører Line Andersen
Klasse 3: Essence of Love Dalido, fører Anne Laura Rasch Haugen
Klasse 1: Ari, fører Ann-Charlott Rosenberg Ernø

Liste over de øvrige plasseringene finnes på klubbens webside.
Briard & Picard spesialen
Spesialutstillingen 2019 ble arrangert i pinsen på Aurdal Fjordcamp i Valdres, søndag den 9. juni. Dommer var
Espen Engh, Norge.
Antall påmeldte briarder var 16 voksne fordelt på 3 hannhunder og 13 tisper. Antall påmeldte picarder var 2,
begge voksne tisper.
Resultat briard:
BIR:
BIM:
BIR-og BIS-veteran:
Cert – hannhund:
Cert – tispe:

Yours Truly Yasmine Dalido
Norway’s King Tiamo du Manoir Noble
Li-Brie’s Free Wheeler
Ikke utdelt
Eloise Noir du Tchibo d’Ebene (championat)

Resultat picard:
Ingen BIR utdelt.
Rasespesialen 2020 ble avlyst pga koronasituasjonen.

Aktiviteter
Gjeterhundkurs:
2019
I løpet av 2019 arrangerte klubben 5 gjeterhundkurs; 4 helgekurs og 1 ukeskurs. To av kursene ble holdt på
Årnes (hvorav ett måtte avlyses pga føreforhold men ble omgjort til en aktivitetshelg for de påmeldte), mens
resten foregikk på Skarå Camping i Vågå. Instruktør var Ørjan Halvorsen. Det deltok til sammen 27 hunder på
kursene totalt (24 briarder, 1 picard, 1 finsk lapphund og 1 islandsk fårehund). En del av briardene deltok på
flere av kursene. Totalt var det 9 forskjellige briarder med på årets kurs.
2020
Det ble mulighet til å arrangere flere gjeterhundkurs i løpet av 2020 siden dette er utendørs arrangement med
få deltakere. Dermed var det enkelt å overholde de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ett av kursene
måtte avlyses da dette skulle avholdes samme helg som Norge stengte ned pga koronasmitten. Ut over dette
arrangerte vi 5 gjeterhundkurs i løpet av året. To av kursene ble holdt på Årnes, mens de resterende foregikk i
Vågå. Instruktør på alle kursene var Ørjan Halvorsen. Det deltok til sammen 29 hunder på disse kursene totalt
(24 briarder, 1 pumi, 2 finsk lapphund, 1 chodsky pes og 1 tervueren). Totalt var det 9 ulike briarder med på
årets kurs.
Spesialutstillingen 2019:
I forbindelse med spesialutstillingen i pinsen arrangerte klubben ulike aktiviteter for medlemmene. På
programmet stod hundesprint, utstillingstrening og medlemsmøte, i tillegg til årsmøtet som ble arrangert etter
aktivitetsdagen.
Dogs4All Lillestrøm 2019:
Klubben deltok ikke med stand på årets norsk- og nordisk vinnerutstilling. Pga at det koster ganske mye å delta
med stand, besluttet styret av vi ikke skulle ha stand i 2019. Det var i tillegg vanskelig å stable på beina nok folk
til å bemanne standen tre hele dager. Vi var heller ikke påmeldt til raseparaden pga alt rot som har vært med
dette tidligere og fordi det alltid er fare for at det kræsjer med bedømmelsen av rasene våre.
Dogs4All 2020 ble avlyst pga koronasituasjonen.
Medlemstreff
Det ble ikke arrangert medlemstreff ut over det som ble avholdt lørdag ifm spesialutstillingen.
Lokale aktiviteter
Styret har ikke mottatt noen informasjon om spesielle aktiviteter i distriktene.
Generelt
Styret utarbeidet og gjennomførte i 2019 en spørreundersøkelse mht mentalitet på briard og picard.
Resultatene er foreløpig ikke bearbeidet. Det er tenkt at resultatene skal danne grunnlag for å vurdere om det
er grunnlag for å sette større fokus på enkelte områder av rasenes mentalitet.
Styret har også oppgradert klubbens avlsregler for rasene ved å innføre en anbefaling mht hvilke verdier vi
anser viktige å legge vekt på i en mentaltest. Kort fortalt går dette på en anbefaling om at hunder med verdi 1
på moment 1C – håndtering – ikke bør gå i avl. Det bør heller ikke hunder som får 4 eller 5 på skuddet på en
MH. Innføringen var basert på årsmøtevedtak i 2019.

Styret vil få takke alle for samarbeidet i årene som har gått, og ønsker lykke til videre i 2021

Ådalsbruk, 21/1-21
For styret i Norsk Briard Klubb
Siri Guldseth (sign)
Sekretær

Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.

Sak 5. Regnskap med revisjonsberetning for 2019 og 2020.
NORSK BRIARD KLUBB - REGNSKAP FOR 2019
INNTEKTER

2019

2018

17 125

19 200

BRIARSPESIALEN

5 050

9 050

SALGSINNTEKTER

5 924

4 504

MVA-KOMPANSISJON

1 502

1 798

GAVE FRA BRUNO

2 800

KONTINGENTER

RENTEINNT
SUM INNTEKTER

33

34

32 434

34 586

KOSTNADER
BRIARDBLADET
UTSTILLINGKOSTN

15 968

9 519

STYREMØTER/GENERALFORSAMLING

1 797

2 826

PREMIER/VAREKJØP

3 183

9 632

PORTO/REKVISITA/ANONSER

1 075

1 184

KURSKOSTNADER

1 070

,

23 093

23 161

9 341

11 425

31 990

33 120

-

-

Sum kostnader
OVERSKUDD/UNDERSKUDD
BALANSE
EIENDELER
VAREBEHOLDNING
FORDRINGER
KASSE

5 236

3 645

BANK

66 133

57 253

103 359

94 018

94 018

82 593

9 341

11 425

103 359

94 018

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL
EGENKAPITAL 1/1
OVERSKUDD/UNDERSKUDD
EGENKAPITAL 31/12

Dato 16.03.2020

Svein Eslund
Kasserer

Else Marie Ulimoen
Leder

Monica S Engebretsen
Nestleder

Siri Guldseth
Styremedlem/sekretær

Line M Andersen
Styremedlem

Bodil Økland
Styremedlem

Revisjonsberetning 2019
Til generalforsamlingen i
Norsk Briard Klubb

REVISJONSBERETNING FOR 2019
Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Briard Klubb for 2019.

Dette viser et overskudd på kr. 9.341,00.
Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse.
Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av styret.
Revisjonen er utført på en slik måte at den skal kunne gi et forsvarlig grunnlag for følgende
uttalelse.
Årsregnskapet gir uttrykk for klubbens økonomiske stilling pr. 31.12.2019.
Styret har oppfylt sine forpliktelser for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

16. mars 2020
Steinar Sand (sign)

NORSK BRIARD KLUBB – REGNSKAP FOR 2020
INNTEKTER:
Kontingenter
Briardspesialen
Salgsinntekter
MVA-kompensasjon
Gave fra Bruno
Renteinntekter
SUM INNTEKTER

2020
16 625
280
18
16 923

2019
17 125
5 050
5 924
1 502
2800
33
32 434

KOSTNADER:
Briardbladet
Utstillingskostnader
Styremøter/generalforsamling
Premier/varekjøp
Porto/rekvisita/annonser
Gave/støtte til NKK
Kurskostnader
SUM KOSTNADER

928
450
627
8 000
500
10 505

15 968
1 797
3 183
1 075
1 070
23 093

6 418

9 341

Eiendeler
Varebeholdning
Fordringer
Kasse
Bank
SUM EIENDELER

31 540
5 236
72 442
109 218

31 990
5 236
66 133
103 359

EGENKAPITAL
Egenkapital 1/1
Overskudd/Underskudd

103 359
6 418

94 018
9 341

Egenkapital pr 31/12

109 777

103 359

OVERSKUDD/UNDERSKUDD
BALANSE

Dato 29.03.2021

Svein Eslund
Kasserer

Else Marie Ulimoen
Leder

Monica S Engebretsen
Nestleder

Siri Guldseth
Styremedlem/sekretær

Line M Andersen
Styremedlem

Bodil Økland
Styremedlem

REVISJONSBERETNING 2020

29. mars 2021
Bjørn Ulimoen (sign)

BUDSJETT 2021*
INNTEKTER

2021

2020

Kontingenter
Briard- og picardspesialen
Salgsinntekter lodd/effekter m.m.
MVA-kompensasjon
Renteinntekter

16625
6000
6000
0
18

16000
9000
6000
1500
33

Sum inntekter

28643

32533

KOSTNADER
Briardbladet
Varekjøp
Utstillingskostnader
Styremøter generalforsamling
Premier
Porto/rekvisita

0
3000
10000
3000
10000
1200

0
8000
10000
3000
10000
1200

Sum kostnader

27200

32200

1443

333

Overskudd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Inntekter og kostnader relatert til spesialutstillingen forutsetter at denne kan gjennomføres i 2021.

Styrets forslag til vedtak:
Regnskap for 2019 og 2020, revisjonsberetning for 2019 og 2020, samt budsjett for 2021
godkjennes.

6. Innkomne saker / forslag.
Sak nr 6.1 Endring av klubbens navn.
Klubben har i flere år hatt picard som ansvarsrase. Dette bør kanskje også gjenspeiles i klubbens offisielle navn.
Dette gjør det både enklere for utenforstående å skjønne at klubben har ansvar for begge rasene (briard og
picard), og vil bidra til at picardeierne føler seg litt bedre inkludert i klubben. Den svenske briardklubben gjorde
det samme i fjor.
Styrets forslag til vedtak: Norsk Briard Klubb (NBrK) endrer navn til Norsk Briard- og Picardklubb – forkortet
NBPK.

Sak nr 6.2 Krav til deltakelse i brukshundklasse på utstilling.
Både briard og picard har i dag krav til brukshundmeritter for å delta i brukshundklassen på utstillinger i Norge.
Kravene består per i dag av ett av følgende krav:
•
•
•
•
•
•

Opprykk fra klasse D til C i brukshundprøve nordisk program
Bestått NKKs kåringsprøve
Opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
Bestått IPG 1
Bestått VPG
Bestått SL1

Siden briard og picard også er gjeterhunder, og det arrangeres gjeterhundprøver der begge raser kan delta (dog
ikke i Norge pr i dag, men både Sverige og Finland har offisielle konkurranser), er det et ønske at rasene også
kan meritteres innen gjeting for å kvalifisere seg til deltakelse i brukshundklassen. FCIs eget gjeterhundprogram
for kroppsgjetere gir adgang til tildeling av WCC (working class certificat) ved bestått HWT (herding working
test) og burde dermed også kunne kvalifisere til deltakelse i brukshundklassen her i Norge. Belgiske fårehunder
har tidligere fått godkjent FCI Herding Working Test som krav for deltakelse i brukshundklassen her i Norge.
Dette ønsker Norsk Briard Klubb at også innføres for briard og picard. Pr i dag tillater NKK at hunder med WCC
basert på HWT kan delta på internasjonale utstillinger (som er FCIs egne utstillinger), men ikke på nasjonale og
nordiske utstillinger.
Norsk Briard Klubb ønsker dermed at ett av følgende krav skal gjelde som kvalifisering til deltakelse i
brukshundklassen på norske nasjonale og nordiske utstillinger for rasene briard og picard:
• opprykk fra klasse D til C - brukshundprøve nordisk program
• bestått NKKs kåringsprøve
• opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
• bestått IPO 1
• bestått SchH 1
• bestått VPG
• bestått SL1
• Godkjent FCI Herding Working Test (HWT)
Styrets forslag til vedtak: Norsk Briard Klubb søker Norsk Kennel Klub (NKK) om å innføre godkjent Herding
Working Test (HWT) som tilleggskrav for deltakelse i brukshundklassen på nasjonale og nordiske utstillinger i
Norge.

7. Valg av styre, valgkomité og revisor.
Til
NORSK BRIARD KLUBB
VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL VALG AV STYREMEDLEMMER OG VALGKOMITÉ PÅ
ÅRSMØTET 24.04.2021
Valgkomitéens sammensetning
Valgkomitéen ble valgt på årsmøtet til Norsk Briard Klubb i pinsa 2019 og har bestått av følgende medlemmer:
• Helena Hjerpe (leder) – 1 år
• Trond Erik Andersen – 2 år
• Ann Christin Johansen – 2 år
• Ann-Charlott Ernø (varamedlem) – 1 år
Følgende verv for perioden 2021/2022 skal besettes:
Til styret:
• Leder (2 år)
• Sekretær (2 år)
• Styremedlem (2 år)
• Varamedlem (1 år)
• Varamedlem (1 år)
Til valgkomitéen:
• Leder av komitéen (2 år)
• Varamedlem (1 år)
Øvrige:
• Kasserer (2 år)
• Revisor (2 år)
• Vara-revisor (2 år)

Valgkomitéens arbeid
Valgkomitéen i Norsk Briardklubb har fremstilt og fått svar fra medlemmene som er spurt om å ta styreverv.
Valgkomitéen har tatt i betraktning at styremedlemmer ikke bor for langt fra hverandre og vektlagt den
kunnskap som de samlet besitter.
Det har ikke innkommet forslag på kandidater til valgkomitéen innen fristens utløp.
Iht NKK skal en person som foreslås som kandidat til verv være medlem om ha betalt kontingenten når denne
blir foreslått. I alle tilfelle skal en være medlem og ha betalt kontingent innen fristen utløper for å sende forslag
til kandidater til valgkomitéen.
Med dette som bakgrunn har valgkomitéen kommet fram til sin innstilling.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre og valgkomité for perioden 2021-2022
Valgkomitéen har kommet fram til følgende innstilling til nytt styre som skal legges fram til votering på
årsmøtet i Norsk Briard Klubb 2021:
Innstilling til nytt styre:
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Monica Solveig Engebretsen (2 år)
Linda Laane (1 år – erstatter Monica S Engebretsen som går inn som leder)
Line Merethe Andersen (2 år)
Martin Lehn (2 år)
Helle Lehnert (1 år – bytter rolle med Bodil Økland)
Ida M Stiansen (1 år)
Bodil Økland (1 år)

Innstilling til valgkomité:
Leder
Helena Hjerpe (1 år)
Varamedlem
Vakant (1 år)
Innstilling øvrige:
Revisor
Vara-revisor

Vakant (2 år)
Vakant (1 år)

I følge NKK skal valgkomitéen også innstille kandidater til valgkomitéen. Iht Norsk Briard Klubbs lover skal
lederen av valgkomitéen velges av årsmøtet.
De to medlemmene i valgkomiteen som ikke vært tilgjenglige er ikke representert i innstillingen.
Vh
Helena Hjerpe
Valgkomite representant.

Styrets forslag til vedtak: Valgkomitéens innstilling vedtas.

