
 

 

Saksliste styremøte 23.10.2017 – kl. 20.00 
 
Tilstede: Susanne, Marit, Marianne, Else, Anne Grete, 
Terje, Veronica, Kristine 
Forfall: Karoline 
 
65/2017 Gjennomgang av forrige referat 
Godkjent 
 

66/2017 Til orientering / behandling . 
 
Fra NKK;  

 Høring - nytt regelverk viltspor. Høringsfrist 11.november. Sendt på høring til 

avdelingene med frist 01.11. Susanne ser mer på dette. 

 Høring – revidering av regler for mentalbeskrivelse hund (MH) og innføring av 

mentaltest (MT). Frist 18.desember. Sendt på høring til avdelingene med svarfrist 

05.11. Styrets foreløpige refleksjoner er at vi ser viktigheten av å kunne konvertere 

FA-dommere som er i dag, uten at hele dommerutdannelsen må tas på nytt. Vi 

ønsker også innføring av KORAD tittelen. Tas opp igjen på neste styremøte. 

 Hundens dag 9.juni 2018: Valpeshow + match show arrangeres av NBFK avd Oslo  

og Akershus. Sender info til avdelingene med oppfordring om aktiviteter.  

Fra Mondioring Norge; Brevet sendes NKK.  

DNA testing for registrering i Dogweb; Ataxi på belgere, settes opp på agendaen til OF i 

mars. Informasjon legges på hjemmesiden og i OF-gruppa, samt i Belgerbladet. 

 

 
 
67/2017 Avl og oppdrett 
 

 Avlsrådet;  

o Nettbasert helseundersøkelse; Forslag/tilbud mottatt. Settes inn i budsjettet til 

GF 2018 

o Dommerkonferansen 2018; Torsdag 8.februar 2018. Det er søkt NKK om 

støtte til konferansen 

o HD-undersøkelsen; ønsker saker fra klubbene 

o Fra medlem sendt avlsrådet;  

 Endring i regler for retningslinjer i øyenlysning; ønskelig med kjent 

status senest 1 år før parring 

 Ha oppnådd excellent (1.premie) på utstilling og/eller kvalifisert for 

WCC, evnt gå tilbake til very good (2.premie) 

Begge punkter tas med til Oppdretterforum 2018. 



 

 

 
o Øyenlysning og dekking av klubben? Else ser på forrige runde der klubben dekket 

dette i 2011, men vi kan ikke se noen resultater av initiativet. Vi kan evnt sette opp 

forslag på å få øyenlyse alle hunder som er mellom 5-7 år. Anne Grete sjekker 

Dogweb. Avlsrådet lager en statistikk for å se på utviklingen. Setter opp til neste 

styremøte. 

  
 
68/2017 Fra avdelingene  
 

 Avdelingsmøte 21/10; Avlyst grunnet kun en avdeling påmeldt. Setter opp på 

budsjettet at det evnt er mulig å søke om støtte til reise 

 Avdeling Nordland; Nordland ønsker å inkludere Troms og Finnmark, samt kalle det 

Avdeling Nord. NBFK må revidere samarbeidsavtalen til avdelingene iht NKK’s 

retningslinjer. Når vi får en skriftlig bekreftelse fra avdelingens styre, kan vi ta det opp 

på neste års GF 

 Avdeling Agder; ønsker sammenslåing med Rogaland; Mail sendt avdelingens 

leder. NBFK kan behandle saken når/hvis vi får en skriftlig bekreftelse fra avdelingens 

styre 

 Møre og Romsdal; henvendelse fra medlem som ønsker opprettelse av en avdeling. 

Veiledning er sendt til medlemmet 

 Avdeling Østfold; har nå et interimstyre på 4 medlemmer, ønsker medlemsandelen 

utbetalt, men kan ikke utbetales før årsmøte 2018. Planlegger både gjeterhundkurs 

og RIK seminar i 2018. 

 Fagkomitè IPO: Uttak til FMBB 2018 har frist til 01.01.2018. I utg.pkt er det de 6 

beste fra IPO NM for belgere som reiser 

 
 
 
69/2017 Økonomi  
 
 

o Hordaland, Rogaland, Oslo/Akershus, Trøndelag og Nordland har fått utbetalt 

andelen for medlemskontingent 

o Østfold og Agder ikke fått i år pga manglende årsmøtepapirer 

 
 
70/2017 Utstilling, konkurranser og kurs 
 

 Terminliste 2018 – Prøver må meldes inn innen 31.10. Nestleder legger ut 

informasjon i Facebookgruppen for avdelingene, samt sender mail.  

 

 



 

 

71/2017 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 

 Belgerbladet; er sendt til trykkeriet. Manusfrist for nr.4 er utsatt til 18.11 på bakgrunn 

av at nr 3 er forsinket 

 Nye medlemmer; sender siste BB og en informasjonsbrosjyre 

 Årets belger; diplomer er skrevet ut og sendes denne uka, mangler bilde til en  

 

 
72/2017 Interne driftsoppgaver 
 
Dogs4All; Utstyr er bestilt til rasetorget. Vi melder også på Raseparaden. Har vi alle 
varianter med? Det er fortsatt mulig å melde interesse til styret 

 
73/2017 Eventuelt 
 

 Neste styremøte er planlagt 2.november, men agenda er kun RS-sakene. Neste 
ordinære styremøte er 4.desember. Frist for saker til behandling er satt til 
30.november 
 

 
Sekretær, Kristine  


