NORSK BUHUNDKLUBB
ÅRSBERETNING FOR 2016

Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende
sammensetning:
- Leder

Terje Methlie

- Nestleder

Svein Are Olsen

- Sekretær

Kirsten Andersen

- Kasserer

Linda L. Methlie

- Styremedlem

Ivar Johan Takvam

- Styremedlem

Børre Waagan

- Varamedlem

Roy Sundby (fram til mai)

Avlsråd:

Ellen Katrin Enge (leder)
Ingvill Brenden
Elin Kristiansen
Cecilie Katrin Sølna
Tine Madeleine Jarli

Revisor:

Torbjørg Folkvord

Valgkomité:

Annbjørg Myhre

Materialforvalter:

Årsmøtet 2016 ble avholdt på Quality Airport Hotel, Gardermoen den
5. mars 2016. Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte.
Styret la frem sin årsberetning
Avlsrådet la frem egen årsmelding vedrørende status på avl og oppdrett.
Hovedstyret har i perioden avholdt et konstituerende møte og i tillegg 6
styremøter, alle i form av telefonkonferanse. Det øvrige styrearbeid har vært
utført pr. e-mail samt telefon. Det har vært fin kontinuitet i styret, ettersom det
var gjenvalg for de styremedlemmer som var på valg.
Følgende hovedsaker har vært behandlet/gjennomført i denne perioden:
- Klubben har også i inneværende periode gitt ut to utgaver av
«Buhunden». Ett nummer i juni måned og et nummer i forbindelse med
julen.
- Styret har, etter fullmakt fra årsmøtet, gått til innkjøp av ny henger til
klubbens utstyr. Klubben har dermed fått en sikker måte å oppbevare og
transportere alt utstyret på. Henger har vært lagret på Hasler Gård på
Dal (kaldtlager, inne), dette vil i lengden bli en relativt kostbar løsning.
- Styret har jobbet med å skaffe ny materialforvalter uten å lykkes. Vi har
benyttet både bladet Buhunden, klubbens hjemmeside og facebookside i
tillegg til direktekontakter. Det er bekymringsfullt at det ikke er mulig å
finne noen som er villig til å være materialforvalter. Stort sett dreier
dette seg om transport av henger/utstyr 2 ganger i året; til henholdsvis
Buhundens Nasjonaldag og Dogs4All, og resten av året å oppbevare
henger med utstyr på en forsvarlig måte.
- Likeledes har klubben et stort problem med å finne personer som er villig
til å sitte i en valgkomité. NBK har i flere år kontaktet medlemmer for å
få 3-4 personer til å sitte i komitéen, uten å lykkes. Dette skaper et stort
problem for klubbens fremtid, ettersom styret ikke har fullmakt til å
utføre det arbeidet.
-

Facebook er et forum hvor aktivitetene/innlegg og kommentarer har økt
formidabelt. Spesielt etter at vi fikk Norsk Buhundklubbs Forum har dette

vært et sted for klubbens medlemmer til å dele meninger, bilder fra
aktiviteter og å få svar på spørsmål. Initiativtagerne Styret har satt
retningslinjer/regler for bruk av forumet som de aller fleste har vært
flinke til å overholde. Dessverre har det vært enkelte «overtramp», noe
som har medført at administratorene har måttet gripe inn og slette
innlegg på bakgrunn av innhold og språkbruk. Dette medfører at vi ser
oss nødt til å minne om vanlig folkeskikk og følge de regler for bruk som
er gitt, og hva som kan aksepteres. Vi, både Norsk Buhundklubbs styre og
administratorene i forumet, vil, ved gjentagelse av brudd på
retningslinjer, utelukke/blokkere personer som ikke overholder disse
regler, vanlig språkbruk osv. Vi innfører «Vær varsom» plakat!
-

«Buhundens Nasjonaldag» 2016 ble svært vellykket, og ble arrangert
helgen 19.-21. august på Hunderfossen Camping, Hunderfossen. 60
buhunder var påmeldt til utstillingen på lørdagen, men totalt var det ca.
70 hunder på området denne helgen. Styret mener at utviklingen av
arrangementet er gledelig. Det er nå aktiviteter fra fredag ettermiddag til
søndag middag. Ingvill Brenden har i mange år vært en som har bidratt,
både i forberedelser og gjennomføring, samtidig som hun bidrar
betydelig i klubbens Avlsråd. Hun fikk derfor «Årets påskjønnelse» under
arrangementet. Styret håper at det varierte programmet klubben nå har
fått på Buhundens Nasjonaldag, vil øke interessen enda mer i tiden
fremover. Vi har en kjerne av medlemmer som alltid trår til, også i
forberedelsen, og som i tillegg, de siste årene har bidratt med nye
aktiviteter, som er behjelpelig i kiosk og som sørger for at alt «glir» helt
greit. Men vi kan love dere at det er mye som ligger bak et vellykket
arrangement.

- Styret har søkt NKK om utstillingsdatoer for «Buhundens Nasjonaldag»
for 2017 og 2018. Datoen for 2017 blir den 12.aug.2017 (helgen 11. 13.08) og i 2018 blir datoen 25.08.2018 (helgen 24.-26.08). Utstillingene
vil bli avholdt på Hunderfossen Camping. Det er også forhåndsbestilt
plass på Hunderfossen for 2019, dato vil vi komme tilbake til når den er
endelig fastsatt.

- I 2016 deltok NBK på messen Dogs4All på Lillestrøm i november. Klubben
deltok med egen stand, og vi hadde vår «faste» stab på plass fra
åpningen lørdag morgen, til søndag kveld da messen stengte. De sørget
for at vi fikk presentert både NBK og buhundene på en fantastisk flott
måte. Det er gledelig at vi klarer å vise frem buhunden på en fortreffelig
måte under raseparadene. Vi vil takke alle som tok seg tid til å være med.
- Vi savner imidlertid kontakt med flere oppdrettere og utstillere. Vi vet at
det stilles ut hunder og ville likt å se flere av disse på standen vår. En av
grunnene til at vi stiller på messene, at vi bruker mye av vår tid på
forberedelser og gjennomføring, er for å øke interessen for Norsk
Buhund. Vi har enkeltmedlemmer (og noen få oppdrettere) som er på
standen vår 8-10 timer, som har med sine hunder og gjør en fantastisk
jobb. De er en medvirkende årsak til at etterspørselen øker. Vi håper at
flere oppdrettere og utstillere kan bidra i 2018. Det er ikke for vår egen
del at vi bruker enormt mange timer på å vise frem buhunder. Vi gjør det
for å hjelpe oppdrettere til å få økt interessen for Norsk Buhund, med
mål om å få økt bestanden av en fantastisk rase, som er utrydningstruet.
- Det arbeides fortløpende med å få flere sponsorer/samarbeidspartnere.
Styret ønsker også en nærmere kontakt med oppdrettere bl.a. for å få
innblikk i arbeidet disse utfører, og spredning av kunnskapen om
buhunden. Vi har reforhandlet vår avtale med Royal Canin. De viser en
fantastisk samarbeidsvilje og er imøtekommende på alt vi spør om.
- Styret prøver hele tiden å forbedre kontakt med medlemmene. Noe av
det som gjøres er at vi arbeider med et testprogram for en ny, mer
«moderne» hjemmeside. Vi håper at vi i løpet av 2017 vil ha denne på
plass, og den vil bli lettere å følge opp, og kanskje med en del nyheter
også.
- Planlegging av Årsmøtet i 2017 (18.03.2017).
- For øvrig er det gjennomført ordinært styrearbeid i gjeldende periode.

Buhunden:
Medlemsbladet «Buhunden» har kommet med 2 nummer i 2016. Ett i juni og
ett nummer i desember. Terje Methlie, Linda Methlie og Kirsten Andersen har
fungert som redaksjon i 2016.

Medlemsstatus:
Medlemstallet pr. 31.12.2016 var 365 medlemmer registrert på NKKs lister.
Dette er en økning ca. 12% i løpet av 2016 noe vi må være godt fornøyd med.
Medlemsregisteret blir à jour-ført av Norsk Kennel Klub (NKK). Medlemmer blir
strøket ved manglende betaling etter 2. gangs purring, eller etter eget ønske.
Innmeldinger kan skje ved kontakt med kasserer/medlemsansvarlig, eller også
gjennom NKKs nettsider, hvor det kan betales med kort.

Avdelinger:
Avdeling Midt-Norge: Kontaktperson/leder Annbjørg Myhre.
Avdelingen arbeider lokalt, de fremlegger egen årsmelding, regnskap og
revisjonsrapport.
Dette fremlegges av leder av avd. Midt-Norge på NBKs årsmøte som egen post.

Økonomi:
Norsk Buhundklubb hadde en sunn økonomi i 2016.
Norsk Buhundklubbs brukskonto viste pr. 31.12.2016 en beholdning på
kr. 105.922,30. Buhundprosjektet har egen konto, som pr. 31.12.2016 viste et
beløp på kr. 7.512,37. Elias Møretrøs Minnefonds konto lyder pr. 31.12.2016
på kr. 14.648,13.
Sande i Vestfold, 16.01.2017
Terje Methlie
Sign.
Leder Norsk Buhundklubb

