Forslag til årsmøtet/medlemsmøtet i Norsk Buhundklubb 18-03-2017

Sak 1
Del Norge inn i flere deler og ruller buhundens nasjonaldag.
Forklaring: Jeg tror at med en rullerende buhundens nasjonaldag, vil en få større engasjement rundt
om i landet. Og det heter jo at med en så liten rase må en påregne noe reising. Vel, det bør vel
gjelde alle. Ikke bare de som bor på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.
Regionene kan for eksempel være;

Eller;

Det finnes flere mulige inndelinger, dette er bare to forslag.

Sak 2
Mener også at årsmøtene i Norsk Buhundklubb bør rullere mellom de 4-5 største flyplassene i
Norge.
Forklaring: For å prøve å få større engasjement i hele Norge.

Sak 3
Legg buhundens nasjonaldag til skoleferien.
Forklaring:
Siste eller første del av den. Har du buhund og bor i Troms, er det utrolig vanskelig å få med hele
familien og hunden for å dra på buhundens nasjonaldag, uten å ta ungene fri fra skolen. Og å ta
ungene fri fra skolen blir stadig vanskeligere.
«Det skal i utgangspunktet være tungtveiende grunner for at det kan gis fritak for feriereiser ut over
skolens ordinære ferier.»

Sak 4
Oppmuntre til avdelinger/lokallag rundt om i distriktet.
Forklaring:
Oppmuntre avdelinger/lokallag til å ha både offisielle og uoffisielle kurs, prøver, utstilling og tester
Involver avdelinger og lokallag i en rullerende buhundens nasjonaldag, så de får trening i å arrangere.
Vil noen starte avdeling/lokallag bør norsk buhund-klubb være behjelpelig med registrerte buhundeiere i en radius på for eksempel 30 mil
Får en avdeling/lokallag økonomi til å arrangere prøver, tester eller kurs, skal styret i norsk buhundklubb være hjelpsomme med å finne ut av lovverket og mulighetene.
Styret i Norsk buhund-klubb bør snu hver en stein for å finne en representant de kan sende til store
arrangementer i avdelinger/lokallag
Få på plass et regelverk som sier hvor stor andel avdelingen/lokallaget skal beholde av fortjenesten
ved salg av effekter for Norsk buhundklubb.
Og hvor mye avdelingen/lokallaget skal ha rett til å ha i beholdning, før de må dele eventuell inntekt
med Norsk buhundklubb. Det er ingen vits i at en avdeling/lokallag sitter med stor beholdning, men
opptil to offisielle prøver/tester, uten å regne inntekt fra påmeldingsavgift eller lignende er det jo
rimelig at de har. (personlig mening) En kan jo ikke regne med at om ei avdeling i Troms holder
mentalprøve for buhund, så kommer det norsk buhundklubb medlemmer fra Stavanger for å delta.
Ergo må det regnes med underskudd på arrangementer i distriktet.

Sak 5
Det bør søkes til Nkk om registreringsnekt etter et (på forhånd) bestemt antall
avkom etter en hund.
Forklaring:
Samme om det er tispe eller hannhund. At de fleste oppdrettere er seriøse, betyr ikke at
noen ikke er seriøse. Og Norsk buhundklubb bør være føre var, og ha ett regelverk som
stanser eventuelle spekulanter. Så lenge en vet at en har ansvarlige oppdrettere, skal
det ikke være et problem å innføre maks antall valper. Mye verre om det dukker opp en
uansvarlig oppdretter, og så skulle bestemme i ettertid. Hvis jeg må bestemme et antall,
synes jeg 21 valper burde være grensen. (beregnet pga siste 10 års kull, og maks 5 %
av avkom) Og en bør se på hvor mange avkom som finnes etter hunden i andre nordiske
land.
(Se forøvrig på NKK; Etiske retningslinjer for avl)
Vennlig hilsen Hilde Hegge, Vassbygdveien 351, 7512 Stjørdal.

