
Styremøte 09.06.2017
Tilstede: Cecilie Strømstad, Inger Beate V. Dyrstad, Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand, Ine
Furulund og Sissel Bjørnli

Godkjenning av saksliste:  Saksliste godkjent.

Medlemsutvikling
Klubben har nå 697 betalende medlemmer. Det er kommet inn 285 400 kroner i kontingent. Dette
betyr at vi mangler 56 (25 000 kroner) fullt betalende medlemmer for å nå årets budsjettmål.

Økonomi: Levert regnskap for første kvartal til regnskapsfører. Overskudd på ca 15 000,- på
februarutstillingen.

Bekreftelse av saker vedtatt siden forrige møte:

Sak 16: Høringssvar om disiplinærsaker er sendt.

Sak 19: Kjopehund.no : Flere raseklubber har reagert på at alle kull publiseres på kjøpehund.no uten noen

form for kvalitetskontroll. Raseklubbenes Fellesallianse har gjort en henvendelse til NKK, og har fått

igjennom at det er mulig for raseklubbene å gi en kommentar til hvert enkelt kull slik at kommende

valpekjøpere informeres om foreldrenes status, og om kullet oppfyller raseklubbens retningslinjer for avl

(der slike finnes).

Sak 24: Høring om sentral registrering av alvorlige sykdommer i DogWeb.

Saker:

Sak 21: Henvendelse fra oppdrettere om bruk av frossen sæd og dagens krav til avlsdyr
Cecilie er erklærer seg inhabil i saken fordi hun eier frossen sæd etter avdød hund.

 Styret vedtar å endre retningslinjene for avl slik at det gis generell dispensasjon til å få formidlet

valper ved bruk av frossen sæd fra hannhunder som ikke lenger er i live, og derfor ikke kan oppfylle

dagensavlskrav, så sant kravene til avsldyr på den tiden hannhunden levde er oppfylt.

Sak 22: Elektroniske kritikker
Dette hadde vært en god idé dersom man kunne velge å bruke begge deler. Forslaget til NKK legger
ikke opp til at dette er mulig.

Forslag til vedtak: Styret gir høringssvar til NKK om at vi ikke støtter forslaget. Dersom det hadde
vært mulighet til å velge mellom papir- og elektronisk kritikk hadde det vært enklere for oss.

Sak 23: Henvendelse fra avdeling Telemark om årsmøtedato



Telemark har henvendt seg til styret med ønske om å flytte årsmøtedagen fra søndag til lørdag.
Styret støtter forslaget, og årsmøtet flyttes til lørdag.

Sak 14b: Atibox 2018 – NBK hjelper til
Styret vedtar at NBK bistår Atibox 2018 i Sverige med det vi kan.

Diskusjonssak(er):
Planlegging av dialogmøte.

Orienteringssak(er):
Sak 12: Søknad om antallsbegrensning. Cecilie oppdaterte oss på søknaden som sendes en av de
nærmeste dagene.

Eventuelt:

Referent: Inger Beate


