NORSK BUHUNDKLUBB
ÅRSBERETNING FOR 2011
Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2011 hatt følgende sammensetning:
o
o
o
o
o
o

Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

: Ellen Katrin Enge
: Per Melheim
: Linda Lundby Methlie
: Inger-Helene Sachariassen
: Henriette Wangen
: Camilla Munck Jacobsen

Avlsråd

: Ellen Katrin Enge (leder)
: Elin Kristiansen
: Ingvill Brenden (ny i 2011)

Revisor

: Torbjørg Folkvord

Valgkomité

: Liss Mortveit

Materialforvalter : Terje Methlie/Grethe Vogt (fra november 2011).
Årsmøtet 2011 ble avholdt på Comfort Hotel RunWay, på Gardermoen
12.03.11. Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte med tema
”Buhundprosjektet”.
Vedrørende status avl og oppdrett, se egen årsmelding fra avlsrådet.
Hovedstyret har i perioden avholdt ett styremøte på Sande i Vestfold. Øvrig
styrearbeid har vært gjort gjennom e-post.
Følgende hovedsaker har vært behandlet/gjennomført:
• Deltatt i møte med NKK og representanter for flere av de andre norske
hunderasene for å drøfte tiltak for fremtiden.
• Før sommeren ble det er utgitt ett eksemplar av medlemsbladet
”Buhunden”.
• Avholdt ” Buhundens Nasjonaldag” 2011 på Montebello Camping,
Morokulien.

• Styret har søkt NKK om utstilling og gjennomføring av ”Buhundens
Nasjonaldag” den 30.08.2013
• Det ble avholdt en vellykket ”stand” i forbindelse med NKK’s Internasjonale
utstilling på Lillestrøm, Dogs4All i november 2011. Flere medlemmer deltok
for å få arrangementet i havn.
• Planlegging av årsmøte den 17.03.12
• Nettansvarlig har frem til desember 2011 vært Per Melheim. Etter dette har
Ingvill Brenden overtatt ansvaret for nettisiden. NBK søker stadig å utnytte
mulighetene ved hjemmeside ytterligere.
• Arbeidet med å samle mailadresser fortsetter. Mangler noe respons fra
medlemmer.
• Opprettet ”facebook gruppe” for medlemmer av NBK og interessenter.
• For øvrig er det gjennomført ordinært styrearbeid i gjeldende periode.

Medlemsstatus:
Klubben har pr 31.desember 2011 327 medlemmer. Medlemsregisteret blir
ajourført av Norsk Kennelklubb (NKK). Medlemmer blir strøket på grunn av
manglende betaling etter andre gangs purring, eller etter ønske. Innmelding
kan skje gjennom NKK sine nettsider og kan betales med kort.
Buhunden:
Medlemsbladet ”Buhunden” er utkommet med 1 nummer, Arvid Stueland har
fungert som redaktør og Terje Lindstrøm som redaktørmedarbeider.
Avdelinger:
Avdeling Midt-Norge: Leder/kontaktperson Roy Sundby.
Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på kr 8709,04. Buhundprosjektet har egen
konto, pr 31.12.2011 viser kontoen et beløp på kr 260 301,96

Dal/15.februar 2012
Ellen Katrin Enge
Leder

