
 

 

 
 
 

 ÅRSMØTET 2021 
 

Digitalt årsmøte avvikles på digitaltarsmote.no  
Årsmøtet er tilgjengelig for innlegg og avstemming fra fredag 26. februar kl. 07:00 til 

lørdag 6. mars kl. 12:00 
Alle medlemmer som har betalt kontingent vil motta en link til digitalt årsmøte på SMS  

 

 
Agenda for årsmøtet: 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Det kan bli endringer i rekkefølge/oppsett i den digitale versjonen pga. den tekniske 
løsningen.   
Styrets innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen 
Styrets innstilling: Punktet utgår og erstattes av løsningen i digitaltarsmote.no, 

som er en godkjent løsning for å avholde digitale årsmøter 
 

3. Styrets årsberetning 2020 
Styrets innstilling: Forslag til styrets årsberetning 2020 godkjennes 

 

4. Avlsrådets årsmelding 2020 
Styrets innstilling: Forslag til avlsrådets årsmelding 2020 godkjennes 

 

5. NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap 2020 
Styrets innstilling: Regnskap og årsberetning fra avdeling Midt-Norge tas til 

orientering 
 

6. Regnskap 2020 
Styrets innstilling: Revidert regnskap for 2020 godkjennes 
 

7. Kontingent 2022 
Styrets innstilling:  Kontingenten videreføres uendret med kr.: 350,- for 2022 
 

8. Budsjett 2021 
Styrets innstilling: Forslag til budsjett for 2021 godkjennes 
 
 



 

 

 

9. Forslag til tilleggskrav for registrering av valper etter Norsk buhund 
Forslag til tilleggskrav har ligget ute til høring i Bladet buhundens julenummer 2020. 
Styret har mottatt tre høringsuttalelser.  
 
Styrets innstilling:  Norsk buhundklubb søker om innføring av følgende tilleggskrav 

for registrering av valper av Norsk buhund i NKK: 
A. Tilleggskrav for kjent HD-status 
B. Tilleggskrav om øyelyseattest (EVOC) ikke eldre enn 1 år før 

parring, eller gyldig attest ved registrering 
 

10. Forslag til veiledende valpepris for Norsk buhund 
Det er fritt opp til den enkelte oppdretter å fastsette pris på valper etter Norsk 
buhund.  
Styrets innstilling: Veiledende valpepris settes til kr.: 16.000,-.  

 

11. Valg 
Det har ikke kommet inn forslag til andre kandidater enn det som framgår av 
valgkomiteens forslag. Det er ikke tillatt å stille benkeforslag jf. vedtektene for NBK. 
Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling vedtas 

 
 

--------------------- 
 
 

Medlemsmøtet avholdes på Teams lørdag 6. mars kl. 13:00. 
Påmelding til styret@buhundklubben.no 

 
Elin Kristiansen vil presentere resultater fra helseundersøkelsen 2020 

 


