Referater fra styremøter i NBK 2017 – et sammendrag
Det ble gjennomført 8 styremøter i 2017, og 47 saker er loggført.

Saksnummer

Saksinnhold

1/2017

Godkjenning av protokoller. Godkjent. Godkjenning av møteinnkalling. Godkjent.
Protokoller sendes til Per Harald og, videre til kontrollkomiteen.

2/2017

Regnskap til revisjon: Samle og send regnskap i forbindelse med årsskiftet. Gi beskjed til
kasserer og send til ekstern revisor. Innkaller til styremøte til godkjenning før det sendes
videre til intern revisor.
Bulltreff 2018. Dato: lørdag 18/8-18. Dobbelutstilling med NKK Lillehammer (gruppe 2
søndag NKK). Søkefrist 1. februar. Dommer. Forespør Honne som lokalitet. Lage annonse
på Facebook når dato er godkjent.
Besvare forespørsler/søknader om bullmastiff på utstilling: Generell godkjenning for 2018.
Vurderer begrensning av godkjenning av utstillinger i Letohallen i 2019.
Årsmøtet 2017: Sjekke varebeholdning. Dato: 1. april. (frist for varselmelding 4. februar).
Lokasjon: Kjeller. Varsle valgkomiteen om dato. Årsmelding. Valgkomiteen kommer med
en innstilling. Presenteres for styret før årsmøtet. Er med i innkallingen. Frist for
innsending/forslag: 25.februar. Frist for møteinnkalling 11. mars.
Bullcup 2017. Fulgt opp av Ingunn i 2016. Marthina tar ansvar for cup`n 2017.
Godkjent protokoll 1-2017.
Årsmøte 2017: Regnskap sendt ut. Styret leser gjennom. Dato annonsert på FB og
hjemmesiden. Styrets årsberetning og andre beretninger. Revidert regnskap 2016
Budsjett 2017. Materialbeholdning, lager. Går over og lager oversikt.
Kontingent 2017 og 2018: Ta en sjekk, når oppjusterte NKK sin kontingent?
Må oppdatere hjemmesiden ifht kontingent. Endres ikke. Årsmøtesak hvis endring.
Utstillinger 2018. Takke nei til noen utstillinger i Letohallen? Klubben takker ja til 3 av 5
dobbelutstillinger i Leto.
BSI-dokument fra NKK: Rapport fra NKK-utstillinger mottatt. Videreformidles i neste
Bullshot.
Retningslinjer for avl: Sist revidert 2013. Sjekker med Sverige, se om vi kan hente gode
ideer derfra, ifht kvalitetssikring av avl og valper som formidles via klubben.
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Bulltreff 2017: Kontakte NKK for å legge inn dommer.
Bullshot: Spør Hilde Kjeldby om redaktørjobb. Alle i styret må bidra til neste nummer.
Neste nummer skal ut før årsmøtet.
Godkjent protokoll 1-2017 og 2-2017
Årsmøtet 2017:
- Kompensasjon for reise for styrerepresentanter: Flertallet stemmer for et
enkeltvedtak for årsmøtet 2017. Vedtak: Angående styremedlemmenes
reisekostnader i forbindelse med årsmøtet 2017, dekker klubben 50% av statens
satser (kilometergodtgjørelse) pluss eventuelle bompenger.
- Forslag fra styret «poenglikhet» i Bullcup. Inkludert i sakspapirer for årsmøtet.
Ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer.
Kompensasjon redaktør Bullshot: Leder tar kontakt med regnskapsfører og undersøker
muligheter ang. kompensasjon. Tas opp på nytt etter årsmøtet.
Godkjent møteinnkalling. Godkjent protokoll 3-2017.
Planlegger Bulltreff. Planlegger nytt møte for videre planlegging. Sende annonsen til
svensk og dansk klubb, for publ. på hjemmeside/facebookside.
Årsmøteprotokoll 2017. Inne til godkjenning.

21/2017

Facebookgruppe for styret. Nye styremedlemmer. Lager ny gruppe for nytt styre 2017.

22/2017
23/2017
24/2017
25/2017
26/2017

Diskuterer lederinnlegg sist Bullshot. Fått reaksjoner fra medlemmer.
Eventuelt: Sende ut reiseskjema i forbindelse med årsmøte.
Valgkomite 2017: Årsmøtevedtak gjeldende.
Godkjenning protokoll 4-2017. Godkjent.
Gjennomgang arbeidsliste Bulltreff

27/2017

Kasserer har trukket seg fra styret. Ronny tar kontakt for overføring av nødvendig
info/tilganger. Siri Eitland har trukket seg fra styret. Konstituere opp varamedlemmer
innad i styret. Per får fullmakt til å spørre varamedlemmer.
Eventuelt:
- Etterlyser årsmøteprotokoll 2017. Stoppet opp pga kommunikasjonssvikt.
- Trenger en til webansvarlig. Päivi har meldt seg.
Godkjenning av protokoll 5-2017. Godkjent.
Evaluering Bulltreff 2017
Fått positive tilbakemeldinger på organiseringen og gjennomføringen, samt dømmingen.
Kritikk: manglende salg av effekter ved utstillingsområde. Fikk ikke mobil
betalingsterminal til å fungere. Neste år: kan ha en «kiosk» inne på hotellet, i kjelleren.
Gressmatten er blitt ujevn på Honne. Tatt opp med hotellet at dette bør utbedres.

28/2017
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39/17

Kjøregodtgjørelse til Per pga ekstra kjøretur v/Bulltreff: godkjent.
Premie til BIM bullcup sendt per post. Vi har fått takkehilsen per mail.
Økonomi: Ca 7200 kr i inntekter auksjon/salg Bulltreff. Kontantbehandling ikke kassert inn
enda. Suksess med bruk av VIPPS på kvelden. Totalt utgift/inntekt ifht Bulltreff ikke klart
enda. Klubben har også noen faktura som ikke er betalt. Gjøres i løpet av uka. Oppfølging
av regnskap 2016: ikke samsvar mellom oppdretteroppføringer og sum i regnskap
(bemerket av et medlem).
Bullshot: Hilde Kjeldby er redaktør. Honorar for arbeidet. Tilbys 5000 kr for å produsere de
2 neste Bullshot. Diskuterer innspill til Bullshot.
Eventuelt: Valgkomiteen. Den gamle komiteen har ikke oppnevnt en ny i forbindelse med
årsmøtet. Leder i valgkomite ønsker ikke å fortsette. Per undersøker med
kontrollkomiteen ifht hva vi gjør med valgkomite videre.
Eventuelt: Bulltreff 2018. Dommer Bulltreff 2018. Usikkert. Tas opp neste styremøte.
Dobbelutstilling 2018: sender mail til NKK og ber om seint oppmøte søndag NKK.
Eventuelt: Styremøtereferater, distribuering. Redigerer sammendrag av referater for 2016.
Legges ut på hjemmesiden når det er ferdigstilt.
Angående formidling av styresaker i 2017, foreslås dette å videreformidles til
medlemmene via Bullshot. Vedtatt. Informerer medlemmene om dette i julenummer av
Bullshot.
Godkjenning av protokoll 6-2017. Godkjent.
Bulltreff 2018. Må trekke tilbake annonsering av Honne som utstillingssted p.g.a
dobbelbooking der. Nytt sted: Hotell Hadeland, Gran. Fått et godt tilbud. Annonseres på
FB og Bullshot. Glenn booker. Dommerforslag. Sender formell forespørsel. Ringsekretær
og skriver: spør de vanlige.
Valgkomite. Oppfølging av sak 33/17. Leder (Kurt) har trukket seg. Mary, Siv, Tommy er i
komiteen. Spør Mary om å lede valgkomiteen. Spør Hanne om vara-verv i valgkomiteen.
Dogs4All 2017: Melde på raseparade, frist 23/10. Invitere medlemmer via Facebook.
Sende inn rasepresentasjon til NKK.

40/17
41/17

Oppdateringer hjemmesiden: Flere oppdateringer trengs. Päivi trenger egen
brukerkonto/tilgang – får ikke kontakt med ansvarlig for hjemmesiden.
Inntektsforslag: Grasrotandel Norsk Tipping. Undersøker.

42/2017
43/2017

Godkjenning av protokoll 7-2017. Godkjent.
Valgkomite: Mary Heli foreslås som konst. leder i valgkomiteen. Forespørres.

44/2017

E-post/saker fra NKK:
- Ønske fra NKK dommerkomite om (Autoriserte hundedommeres forening) om en
navneliste over hvilke dommere klubben anser for å være de med mest kunnskap
på rasen (både norske og utenlandske). Bakgrunnen for dette er forespørsler fra
elever om hvilke dommere de bør «gå i læra» til.
Bulltreff 2018: dommer har takket ja. Ringsekretær og skriver OK. Bulltreff 2019: Dato 10.
august. Dommerforslag. Sted avklares etter Bulltrefftreff 2018.
Facebooksiden: Blokkerer medlem som bidrar negativt på siden og har blokkert flere
styremedlemmer så de ikke kan se hva medlemmet skriver. Medlemmet får skriftlig
begrunnelse for blokkeringen.
Inntekt, tipping. Grasrotandel etterlyses.
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46/2017

47/2017

