Saksliste 19. oktober 2018
Best Western Gardermoen
Til stede: Solveig Strand, Linda Acay, Astrid Lorentzen, Inger Beate Vongraven Dyrstad, Tone
Robertsen og Line Orlund
A) Godkjenning av saksliste - godkjent
B) Medlemsutvikling
Per 19. oktober har klubben 705 betalende medlemmer, det er 13 flere enn i september. Flere av de
nye medlemmene er vervet av oppdretter og betaler følgelig ikke kontingent til klubben i år. Det er
kommet inn 284 500 kroner (i følge NKKs register). For å nå budsjettmål om 300 000 mangler vi
69 betalende medlemmer. Det er 20 nye boxereiere på vervelisten.
C) Økonomi
Det er kommet brev fra NKK der klubbene bes om å avklare om man er momspliktige. Kasserer tar
fatt i dette.
Saker som er avgjort siden forrige møte:
Sak 27: Klubbshop. Vi har fått et tilbud fra NSN som for oss framstår som urimelig. Snasent, som
vi har nettbutikk hos fra før, gir oss et bedre tilbud.
Sak 3: Råd og utvalg – verv som skal besettes.
Vi har fått kasserer. Gro Tingelstad er regnskapsfører og vil framover bistå styret som kasserer. Vi
ønsker Gro velkommen og gleder oss til å jobbe sammen med henne.
Vedtakssak(er):
Sak 17: Rasekompendium
Dan Buchwald illustrerer for oss. Det koster 50$ pr illustrasjon, og vi får copyright etterpå. Til
kompendiet trengs 10-15 bilder. Styret vedtar å sette av kroner 10 000 til illustrasjoner.
Sak 28 – ARVC
Avlsrådet initierer et prosjekt sammen med veterinærhøyskolen. Vi vedtar følgende: etter eiers
tillatelse vil vi publisere stamtavler til affiserte hunder. Vi følger de samme prinsippene som for
nyresviktstamtavlene. Dette krever selvsagt et miminumsantall.

Sak 30 – Kalender
Det er forhåndsbestilt 162 kalendere. I tillegg trykkes det ekstra kalendere for salg utenom.
Sak 31 – Økonomisk støtte til lokalavdelinger
Buskerud og Telemark har søkt om støtte. Vedtak: vi innvilger Telemark sin søknad om støtte,
kroner 5500. Basert om søknad om tilskudd til drift i Buskerud, innvilges 3000 kroner.
Sak 32 – Nettsideleverandør
Avtalen vi har med NSN er svært lite prisgunstig. Utvikling av nye løsninger på nettsidene er
uforholdsmessige dyre i forhold til andre nettleverandører. Vi jobber videre med å se på hvordan vi
skal implementere ønskede løsninger framover.
Sak 33 – Grafikk
Mange medlemmer mener at vi må fjerne logoen med kuperte ører, samt DogWebboxeren med
kupert hale. På framsiden av BN trykkes det også en slags logo med en hund med kuperte ører, og
en uten. Andre medlemmer mener at logoen representerer klubbens historie og at den uttrykker
klubbens identitet og at eventuelt logoskifte vil være uheldig.
Vedtak: vi ønsker å invitere våre medlemmer til debatt rundt dette.
Sak 34 – NKKs representantskapsmøte
Line reiser i NBKs embete. Saker som anses som særskilt viktige på dette RS er oppfølging av
saken om nei-stemmer på stemmesedler. Flere klubber har måtte holdt ekstraordinære årsmøter pga
NKKs vedtak.
Sak 35 – Oppnevning av ny kontaktperson i Troms og Finnmark
Bjørg Helen Nøstvold ønsker å engasjere seg, vi ønsker henne velkommen som kontaktperson i
område Troms/Finnmark.
Sak 36 – Avlsrådskurs
Avlsrådet stiller med to representanter. Styrertstiller med en representant.
Orienteringssak(er):
Oppfølging:
• Årsmøtevedtak – vedtaksprotokoll.
• Høring om harmonisering av bruksgrenene. Vi mangler poengutregninger for flere
hundesporter, og kan derfor ikke sende ut på høring enda. Diskuteres på
samarbeidskonferansen.
Referent: Inger Beate
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