
 

 

 
Referat styremøte 19.01.21 kl 21.00 
 
Tilstede; Susanne, Hege, Merete, Catharina, Unni, Kristine, Anne Grete (vara)  
og Emte (vara) 
Forfall;  
 

1/2021 Til orientering / behandling 
 

 Ikke forsvarlig å avholde GF slik smitteutviklingen i Oslo er nå, styret vedtok å utsette 

årsmøte til 05.06.2021 med bakgrunn i Covid-19 situasjonen, men vi beholder opprinnelige 

saksfrister. Det er booket møtesal på Thon Hotel Gardermoen kl 13.00. Dersom det heller 

ikke blir mulig i juni, blir det mest sannsynlig digitalt igjen 

 Spesialen i mai ser vi oss også dessverre nødt til å utsette, da det ikke er mulig å få inn 

utenlandske dommere, og vi får da heller ingen utstillere fra andre land grunnet 

karanteneplikten 

o Ny dato er satt 28-29 august i Vestby, Moss. Det blir stor-cert begge dager, samt 

rallylydighet lørdag og lydighet søndag 

o Utstillingskomitè: Kristine utstillingsleder. Unni, Anne Grete, ( vi trenger en ildsjel til 

å hjelpe til med RL/LP; dommere, ringpersonell, utstyr etc), Merete fikser dommer 

og ringpersonell til utstillingen 

 Forbundstinget hos NBF blir i år digitalt den 28.02 kl 10.30: Hege og Kristine deltar 

 Styret diskuterte ellers saker som er ønskelig å ta opp på GF, dette kommer med 

innkallingen 

 Endringer i valgkomiteen; Torhild Fornes har trukket seg og vara Siw Endresen har gått inn. 

Komiteen består nå da av Aina Rønning (leder), Tone Staxrud og Siw Endresen 

2/2021 Avl og oppdrett 
 

 Formidling av valper; Spørreskjema legges ut i Oppdretterforum torsdag denne uka. MG 

3/2021 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 

 Vi har sett på det foreløpige arbeidet av ny hjemmeside, og det ser bra ut. Ber webmaster 

Karina Bråten om å fortsette det gode arbeidet 

 Årets belger 2020 er ferdig, legges ut i BB og på web. Diplomer sendes ut. SK/MG 

 BB: Det er feil under verv på valg i kunngjøring av GF, har derfor lagt ut info på Facebook 

siden og i flere grupper. Sjekker om det er mulig å få ut noe på den gamle hjemmesiden så 

lenge. KBV 

 Vi ønsker også flere artikler eller historier til bladet, send gjerne til belgerbladet@nbfk.no  

 
Referent, Kristine - sekretær  
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