
Referat fra nettmøte 11 des 2016– kl 20.00 
 
Møtte: Randi, Else, Alyn, Vidar, Anita 
Meldt avbud; Ada, Wenche 
 
 
75/2016 Gjennomgang av forrige referat 
Referat godkjent 
 
 

76/2016 Til orientering / behandling . 
 

o Klubbens lover 

Leder jobber med dette. De nye lovene skal godkjennes av GF 2017 

o Nye regler, agility 2017 FMBB 

Styret godkjenner de nye reglene til uttak -  for agility 2017 fra Anette Mjøen 

Styret kontakter Anette Mjøen for å høre om hun kan være kontaktperson 

Styret vil gjerne ha tilbakemelding om hvem som blir utatt til FMBB 

 

77/2016 Avl og oppdrett 
 

- Søknad om registrering av åpen stambok på uregistrert malinois 

Søker har fått svar fra styret i Nbfk og det vil ikke bli aktuelt å åpne stambok for 
uregistrerte malinois som ikke kan verifisere stamtavlen. 
 
 
78/2016 Fra avdelingene  
Else Johansen er kontaktperson for avdelingene frem til ny nestleder er på plass. 
 

 
79/2016 Økonomi  
 

- NM – IPO tilbakemelding 
Rapporten vil bli lagt ut i BB nr 1 

 
 
80/2015 Utstilling, konkurranser og kurs 

- Spesialen – 2016  
Avd Rogaland sender tilbakemelding på utstillingen / regnskap når dette er ferdig. 
 

- Spesialen – 2017 / Status 
Søkt om både rally og lp, utstilling og valpeshow. Mangler kun lydighetsdommer. 
 

- Spesialen – 2018 – ny søknad 
Avd Østfold har søkt om å avholde spesial og hovedspesial i 2018. 
Planlegger spesial med agility og lydighet 
 

- Endring av regler for WCC 
 
Ved spørsmål til NKK om gjeterhundprøve som godkjent krav til WCC har NKK svart at det 
er det raseklubben som må gjøre. 
Leder tar tak i dette. 

 
 
 



81/2016 Informasjon til medlemmer / hjemmesiden 
 

- Hjemmesiden / Web.master trekker seg. 
Ny web.master må annonseres gjennom BB. Veronika Olsen er foreslått som ny web.master 
Kasserer kontakter henne. 
 
 
 

- Hannhundlisten 

Styret bestemmer at denne listen ikke er hensiktsmessig lenger og vil bli slettet fra 
web.siden 
 
82/2016 Eventuellt 
Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
 
Sekr: Alyn 


