Innkomne forslag nr. 1 – nr. 6:
Norsk Buhundklubb har mottatt 5 forslag fra Hilde Hegge og ett forslag fra Laila Rødland
Forslagene ligger vedlagt. Styret har behandlet hver enkelt sak, og vurdering og konklusjon
er gjort for hvert saksnummer.

Styret

Nr 1:
Del Norge inn i flere deler og rullér Buhundens Nasjonaldag
Det er fremkommet et forslag om at Norsk Buhundklubb skal dele inn Norge i flere deler
og rullere Buhundens Nasjonaldag til forskjellige regioner.
Styret har drøftet forslaget og har følgende vurdering:
Norsk Buhundklubb har tidligere år arrangert Buhundens Nasjonaldag på forskjellige
steder, bl.a. Haugesund, Drammen, Morokulien, Seljord, og oppslutningen har vært på ca.
+/- 20 hunder. Etter at klubben har lagt arrangementet til Hunderfossen har oppslutningen
økt til (i 2016) 60 påmeldte hunder.
Tid og sted for arrangementet må fastsettes 2 år før gjennomføring av hensyn til dato,
NKKs utstillinger, bestilling av dommer og utstillingsområde/faciliteter. I tillegg også
hensyn til gjennomføring av øyelysing og eventuelle blodprøver. Likeledes har
arrangementet endret seg fra å være et éndags arrangement til nå å strekke seg over tre
dager, med en mengde aktiviteter. Dette krever også at det er en rekke ting som må på
plass, overnatting hotell, hytter og camping, stort uteareal osv. Der er få lokale regioner
som vil ha kapasitet til å stille med nok personell, få utstyr på plass osv.
Styret legger også stor vekt på utstyr som må fraktes til de forskjellige regionene, samtidig
som man må ha utstyret plassert på Østlandet grunnet NKKs Dogs4All på Lillestrøm.
Av hensyn til planlegging og tilbakemelding fra regioner som eventuelt kan være aktuelle
med personell, område og faciliteter, vil det ikke være realistisk med gjennomføring før
tidligst etter 2020.

Styrets innstilling:
På bakgrunn av overnevnte, ber vi Årsmøte overlate til Styret å
jobbe videre/vurdere muligheter for eventuell rullering av
Buhundens Nasjonaldag.

Nr 2:
Rullering av årsmøtested mellom 4-5 største flyplasser
Generelt er det meget lavt oppmøte på årsmøtene. Dette var også tilfelle de årene hvor
møtene ble holdt bl.a. i Haugesund. Hvordan dette vil slå ut vet vi ikke, men sett ut fra
dagens sammensetning av styret og Avlsråd, vil det medføre økte utgifter med å avvikle
årsmøte andre steder i landet. Fastsettelse av tidspunkt, føring ligger i lovene. Valg av sted
må eventuelt også vurderes i forhold til antall registrerte medlemmer i området. Dette vil
være en sak hvor styret må vurdere alternativene.

Styrets innstilling:
Styrets innstilling til Årsmøtet er at Styret overlates ansvar for å
finne/vurdere eventuelle steder og løsninger for avvikling av
klubbens årsmøter.

Nr 3:
Avholde Buhundens Nasjonaldag i skoleferien
Tidligere var det vanlig å avvikle Buhundens Nasjonaldag enten siste helg i august eller
første helg i september. De siste 5 årene har vi bevisst forsøkt å gjennomføre
arrangementet ca. medio august, altså innenfor skoleferien, og har klart dette i 2012,
2013, 2015, 2016 og skal også i 2017 gjennomføre arrangementet fra 11.-13. august. I 2018
er det låst til 24.-26. august. Dette grunnet andre arrangementer, bl.a. NKKs egen utstilling
i regionen (da aksepteres ikke andre utstillinger i området). Styret vil fremover prøve å
avvikle Buhundens Nasjonaldag i første halvdel/medio august.

Styrets innstilling:
Styrets innstilling til Årsmøtet er at Styret overlates ansvar for å
finne/vurdere aktuelle datoer i tråd med forslag.

Nr 4:
Avdelinger/lokallag i distriktene
Styret ønsker å oppfordre til høy aktivitet i distriktene. Styret er positiv og oppfordrer til
arrangement i regi av medlemmer i ulike deler av landet. Etablering av lokallag/avdeling
kan være aktuelt, dersom forholdene legges til rette og at enkelte krav oppfylles. Målet vil
være å fremme interesse for Norsk Buhund samt til økt aktivitet i distriktene. Styret vil i
tillegg oppfordre til treff/sammenkomster lokal, gjerne med uoffisielle øvelser og prøver,
uten at man trenger dette som en avdeling med det regelverk som da følger. Styret ønsker
innspill og forslag fra lokale krefter.

Styrets innstilling:
Styrets innstilling til Årsmøtet er å overlate til Styret å jobbe med og
fremme til økt aktivitet, herunder videreformidle informasjon om
de arrangementer som avholdes lokalt.

Nr 5:
Maksimumsgrense for avkom etter en hund
Dette er i stor grad identisk med forslag som ble behandlet på Årsmøtet i 2016 (Sak 10b).
Dette ble avvist av Årsmøtet, og ansvar for oppfølging, kontroll ble overlatt til NBKs
Avlsråd. Styret vil påpeke den fagkunnskap som Avlsrådet innehar, og som bl.a. NKK har
bemerket i forbindelse med RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi). Årsmøtet i 2016 var enig
med Styrets vurdering om at Avlsrådet til enhver tid har det overordnete ansvar for
avl/antall avkom, hvilket er i tråd med de etiske regler. Avlsrådet har siste år også nektet
parring av enkelte individer ut fra faglig vurdering.

Styrets innstilling:
Styrets innstilling til Årsmøtet er derfor at saken avvises og at
arbeidet med å sikre det genetiske mangfoldet i rasen overlates til
Avlsrådet, denne fullmakt gis til Avlsrådet for en periode på
minimum 5 år.

Nr 6:
Satsing på nettside for Norsk Buhundklubb
Forslaget er diskutert i styret og avlsråd, som har følgende kommentar: Forslaget er ikke
tema for Årsmøtet. Dette ble meddelt innsender, men forslagstiller ønsket ikke å trekke
forslaget.
Styrets/avlsrådets begrunnet dette med følgende:
Denne sak er allerede under behandling i styret internt og er under utredning. Det er
opprettet et testprogram som skal utvikles til ny nettside. En rekke elementer er allerede
tilgjengelig, bl.a. på buhund.no, og vil selvfølgelig bli overført til ny nettside. Videre ligger
mye tilgjengelig informasjon på DogWeb. Ytterligere elementer vil bli implementert, om
mulig, på den nye nettsiden.
En del av elementene som ønskes i forslaget er ikke mulig å gjennomføre i klubbens regi.
Man sitter i et styre og et avlsråd hvor alle har fullt arbeid ved siden av. Mange har familie
med aktiviteter som der følger. Selv om man på sikt kan øke kunnskapsbasene, så må man
ta tiden til hjelp. En del av de foreslåtte elementer har klubben ikke kapasitet til å
implementere og man må heller anmode NKK om å lage baser hvor dette materiellet kan
hentes ut.

Styrets innstilling :
Styrets innstilling til Årsmøtet er at styret får fortsette sitt allerede
påbegynte arbeid med ny nettside og med å utvikle den samt
implementere nye elementer så langt mulig.
Forslaget avvises på denne bakgrunn.

