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Årsmøte for 2020 ble gjennomført som nettmøte p.g.a koronasituasjonen. Alle medlemmer fikk
innbydelse til å være med via invitasjon på mail.

Styrearbeid 2021
Møter
Styret har i 2021 avholdt 17 styremøter. Alle møter ble gjennomført i Teams. Mellom styremøtene har
det vært utbredt kontakt på Messenger og e-mail.
Styret minner om at saker til styret skal meldes skriftlig, slik at de kan bli tatt opp på neste møte.
Styrearbeid blir ikke utført på sosiale media.
Tilleggskrav for registrering av buhundvalper i NKK
Styret har etter vedtak i årsmøte for 2020,ref. protokoll pkt 6, sendt søknad til sunnhetsutvalget i NKK
om tilleggskrav for registrering av valper i NKK. Søknaden ble innvilget, og følgende krav ble
gjeldende i august 2021 for å få valper registrert i NKK:
1. Kjent HD status på foreldredyr
2. Kjent øyelysningsstatus hos foreldredyr
Mistillitserklæring
23 mars 2021 ble styret satt på kopi av et brev som ble sendt til organisasjonsavdelingen i NKK om
mistillit til styret NBK. Brevet var signert av både medlemmer og ikke-medlemmer av klubben.
Det ble fra NKK’s side vedtatt at det ikke ville bli opprettet noe sak, og styret i NBK ble informert om
dette ved å stå på kopi på svarbrevet til de som hadde sendt inn saken.
Selv om styret ikke var mottaker av mistillits-brevet, så har vi arbeidet med flere av de områdene det
ble rettet kritikk mot. Dette ble f.eks reflektert over i forkant av oppdretterseminaret og i forhold til
hvilke tema som ble valgt på seminaret. Det ble sendt ut spesiell invitasjon til de som hadde signert
på mistillitsbrevet, der det ble vist til direkte relevans i forhold til innhold i brevet.
Ferdigstillelse av dommerkompendium
Vinteren/våren 2021 gikk Dommerkompendiet til Norsk Buhund i trykken.
Et flott og gjennomarbeidet kompendium på 66 sider ble ferdigstilt og klubben retter stor takk til
forfatterne Terje Lindstrøm og Børge Espeland. Kompendiet er det første rasekompendiet som er
utarbeidet i regi av Norsk Buhundklubb. Utgangspunktet for kompendiet er dagens rasestandard, med
utfyllende beskrivelser og eksempler (bilder), som skal bidra til detaljkunnskap og forståelse av
standarden. Dette kompendiet vil være med på å øke forståelsen av rasen og rasetype, ikke bare for
dommere og dommerelever, men også for oppdrettere og andre som er genuint opptatt av rasen.
Klubben har trykket opp en del eksemplarer som kan kjøpes via klubbens hjemmesider.
Buhundens Nasjonaldag
Buhundens Nasjonaldag ble gjennomført også i 2021 i samsvar med de nasjonale føringer som gjaldt
p.g.a pandemien. Planleggingen og gjennomføringen av et slikt arrangement er krevende i seg selv,
men det blir ikke mindre krevende når en hele tiden må forholde seg til endring i nasjonale føringer
og regler for avholdelse av slike arrangementer. Alle deltagere og besøkende registrerte seg via
app/sms ved ankomst. Anbefalinger om avstand ble gjentatt flere ganger. Styret er glad for at vi ikke
fikk melding om noen smittespredning etter arrangementet.
Avdeling Midt-Norge, sammen med andre frivillige, gjorde som mange år tidligere en flott jobb med å
få det tekniske på plass, samt å legge til rette for at vi kunne ha kiosk i samsvar med pandemi-regler.
Fredag 28/8:
Styret er glad for at det som så mange år tidligere også i år kunne tilbys handlertrening på grassletta.
Kathrine Lindstrøm og Ellen Katrin Enge gjorde som alltid en flott jobb.
I etterkant av handlerkurset sto det grilling og sosialt samvær på menyen.

Lørdag 29/8:
Rasespesialen gikk av stabelen med Anne Livø Buvik som dommer. Det var 65 påmeldte hunder, 57
voksne og 8 valper.
Det var også god oppslutning på de uoffisielle kåringene; «Norges beste buhund»,
«Utstillingens beste svarte», «Beste hode», «Beste hale».
For konkurransen «Norges beste buhund» ble det sendt ut spesiell invitasjon til alle de som var
kvalifisert.
5-kamp, 60m, samt barn og hund ble gjennomført med god deltagelse og verdige vinnere.
Årets utmerkelser gikk til:
Kathrine Lindstrøm og Ellen Kathrin Enge.
For at de utrettelig, med smil og godt humør har stilt opp gratis for klubbens medlemmer og
gjennomført handlertrening fredags kveld på «Buhundens nasjonaldag».
Terje Lindstrøm og Børge Espeland.
For at de tok oppgaven med å lage Buhundklubbens rasekompendium. NKK ba for flere år siden
raseklubbene om å lage et rasekompendium. Styret er stolt av å kunne presentere dette flotte
kompendiet som «vårt».
Lørdagen ble avsluttet med god middag og sosialt samvær både på hotellet og campingplassen.
Søndag 30/8
For andre gang arrangerte klubben offisielt stevne i rallylydighet. Dommer for dagen var Barbara
Ljovshin .
Det var 41 påmeldte totalt, godt fordelt på alle klassene. Det var buhunder i 10 av de 41 ekvipasjene.
Det ble utdelt ekstra premier til beste buhund i alle klasser.
Annet:
Ernst Otto Ropstad var på plass for å tilby øyelysning, det var forhåndsbestilling, men det ble også tid
til å ta noen på «drop in».
Dina Jørgensen fra veterinærhøyskolen var på plass for å ta svaberprøver til bruk i helseprogrammet.
Buhundens nasjonaldag fremover:
Styret har avtalt med dommere for eksteriørutstilling for 2022 og 2023. Hunderfossen er reservert for
perioden 2020 – 2025, men det er ikke inngått bindende avtaler utover 2022.
Oppdretterkonferanse 2021
Siste helgen i oktober ble det gjennomført nok et stort arrangement i regi av Norsk Buhundklubb. Det
var et 2 dagers seminar som ble gjennomført på Scandic Oslo Airport hotell Gardermoen. Styret er
stolt av å kunne tilby et slikt seminar til sine medlemmer, det er 20 år siden sist.
Det ble nedsatt en komite for å arbeide med seminaret, komiteen besto av medlemmer av styret og
avlsrådet. Både den geografiske plasseringen og gjennomføringsmodellen ble diskutert i komiteen og
styret. Det var mange argumenter og innspill som ble gått gjennom og veid før den endelige
løsningen ble vedtatt.
Komiteen/styret valgte å invitere bredt til dette seminaret, og selv om navnet var «Oppdrettersemiar»
var det et bredt spekter av medlemsmassen som var representert; oppdrettere, kommende
oppdrettere, hannhundeiere og andre som «bare» er interessert i rasen.
Seminaret hadde følgende på dagsorden; avl og oppdrett generelt, genetisk variasjon, HD, generell
helse, anatomi, Rasekompendiet, RAS, Buhundklubbens avlsregler m.v.
Vi hadde meget gode og faglig sterke forelesere på seminaret; Frode Lingaas, Astrid Indrebø, Terje
Lindstrøm og Avlsrådet.
Målet for seminaret var å ta opp og diskutere tema som har sterkt engasjement hos medlemmer av
buhundklubben. Uenighet og til dels harde ord har blitt brukt i deler av debatten på sosiale media, og
vi har også observert at sterke meninger ikke alltid er forankret i faglig kunnskap.
Komiteen ønsket å bygge opp seminaret på en slik måte at vi først skulle få lærdom/påfyll av faglig
anerkjente personer og deretter diskutere emnene i grupper.
Ønsket var at oppdretterseminaret, ved foredrag og gruppearbeid-besvarelser, skulle gi viktige innspill
til styret og avlsråd om hvilken retning en ønsker klubben skal gå i forhold til en sunn utvikling av
rasen.
Det var en glede å konstatere at seminaret var fulltegnet.

Foruten det faglige var det satt av tid til god mat både til lunsj og middag. Det var mange diskusjoner
om mangt og meget i de uformelle møtene, og det var mange av oss som stiftet nye trivelige
bekjentskap.
Da styret velvillig valgte å sponse middag på deltagerne, som et ledd i å styrke det sosiale, prøvde
komiteen å få inn litt penger igjen ved å arrangere utlodning. Utrolig mange flotte premier kom inn fra
sponsorer og deltagere, og folk var veldig flinke til å kjøpe lodd. Det skal også sies at to av de innleide
foreleserne valgte å ikke ta betaling for foredragene og dermed sponset klubben med betydelige
beløp.
Nedenfor finner dere en oppsummering om noen av emnene som ble belyst under foredragene.
Styret har valgt å ha med en relativt utfyllende oppsummering i årsberetningen, da det har kommet
inn mange viktige innspill til videre arbeid.
Frode Lingaas var første mann ut av foreleserne.
Han er professor på Veterinærhøyskolen i medisinsk genetikk og har arbeidet med hund og genetikk i
mange år. Han er også Buhundklubbens mann i arbeidet med helseprogrammet. Frode Lingaas sitt
foredrag omhandlet genetikk på hund. Han ga oss et lite innblikk i de faglige terminologiene og hva
disse betyr. Noen av emnene som det ble snakket om:
 Viktigste grunn for å ha genetisk variasjon, er at man ønsker en avlsmessig fremgang i rasen.
 De genetisk beste hundene må finnes og de må få flere avkom enn de andre.
 Han tok for seg genetisk rasestørrlse(effektiv rasestørrelse), og gjennom eksempler viste han
viktigheten av å bruke flere avlsindivider for å få best genetisk variasjon.
 Økning i innavlskoeffisient er omvendt proporsjonal med effektiv rasestørrelse.
 Mindre genetisk rase- økt risiko for innavlsøkning
 Linjeavl er et effektivt tiltak for å festne ønskede egenskaper, men husk at det ikke bare er de
positive egenskapene, det gjelder like gjerne de negative.
 En god regel er 5%-regelen, dvs at en hannhund ikke skal produsere mer enn 5% av
avkommene som blir født over en 5 års periode.
 Han tok for seg «Gjennomsnittlig slektskap» eller «Slektskapsindeks» for å se slektskapet
mellom hunder. Gjennomsnittlig slektskap har ligget relativt stabilt for buhunden de 10 siste
årene.
 Måling av genetisk variasjon ble gått gjennom. Undersøkelsene og målingene for den norske
buhunden viser en genetisk variasjon på 0,61, stort sett det samme som for 10 år siden.
Dette viser at det er god genetisk variasjon i rasen, den er bedre enn mange andre raser med
mye større populasjon.
 Temaet arvbarhet ble også belyst. Hvor sikker er en på at en «tilstand» er arvelig betinget og
ikke sosialt betinget?
 Avlsdyrene skal velges fra den beste halvdelen av bestanden
 Bruk av HD indeks vil bidra til en raskere fremgang for forbedring av HD resultater enn om
utvalg av avlsdyr bare baseres på hundens egen HD grad.
 Jo flere røntkede slektninger- desto sikrere blir en på den beregnede
avlsverdien/nedarvingsevnen.
Astrid Indrebø var neste kvinne ut. Hun er veterinær og forfatter, en internasjonalt anerkjent forsker,
foredragsholder, hundedommer og eksteriørdommer. Hun har vær fagsjef og leder for NKK
helseavdeling i flere år. Hennes foredrag omhandlet hunder generelt, men også buhunden konkret.







Avlsdyr bør velges fra den beste halvparten av individene, og avlsprogrammene må ikke
utelukke mer enn 50% av rasen.
Det er viktig å huske at det er flere faktorer enn den målte helsen som bør være med i
utvelgelsen av avlsdyr, gemytt er vesentlig. Om ikke mentaliteten er god, betyr det ingenting
at den er vakker.
De beste avlsdyrene bør få flere avkom enn de som ikke er så gode.
Hun tok for seg temaet HD og avlsrestriksjoner. Hun kom med en klar anbefaling til klubben
om å forlate dagens krav om at begge foreldredyr skal være fri for HD og gå over til indeks.
Hun anbefalte å åpne for avl på hunder med grad C, dersom indeks mor + indeks far >200.
På sikt vil sannsynligvis HD resultatene på rasen bli bedre enn om man kun avler på individer
som er fri (som eneste krav).
Hun tok også for seg temaet med begrensning av antall avkom. På hvilkem måte begrenser
klubben bruk av hanner f.eks. Hun advarte mot å sette antall kull/individer for lavt, da det kan
medføre at de beste hannene ikke blir «lånt bort» og at de bli spart til kun de beste tispene.








Gamle, gode og sunne hannhunder bør brukes.
Hun informerte også om at et helt lovlig alternativ er å pare med 2 hannhunder på samme
løpetid. Dette er et godkjent av HS i NKK i 2013. En mulighet for å bruke flere hanner.
Selvsagt med gentest av valper i etterkant for å få riktig far på stamtavle
Buhunden er generelt en sunn rase, med få kjente arvelige sykdommer. De er sjeldent syke,
de går sjeldent tomme, få valper dør før levering, de parer og føder naturlig, de blir gamle.
For å bevare rasen sunn, er det viktig å velge bort individer som har en kjent arvelig, eller
antatt arvelig sykdom. Hvis nære slektninger av en hund med kjent eller antatt arvelig
sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som kommer fra en familie med lav eller
ingen forekomster av tilsvarende sykdom.
Hunder med epilepsi skal ikke brukes i avl, heller ikke hunder som har hatt
hjernehinnebetennelse. Ikke bruk nære slektninger av hund med epilepsi i avl før hunden har
passert 3 år.

Terje Lindstrøm var tredje mann ut. Han er autorisert eksteriørdommer (-96), og spesialdommer på
Norsk Buhund. Han har 40 års erfaring som oppdretter, 20 år som oppdretter av Norsk Buhund. Han
er forfatter av Norsk Buhundklubb sitt dommerkompendie. Han har flere år som medlem i
sunnhetsutvalget i NKK.
 En historisk gjennomgang av den mellomstore spisshundens historie i Norge fra svunne tider
til mer konkret om buhundens historie fra 1925 og frem til i dag. Et tema her var også
historien til klubbarbeidet rundt buhunden.
 Hundens anatomi ble grundig gått gjennom, med flotte illustrasjoner og eksempler.
Forklaringer og eksempler på anatomiske betingelser for god holdning, gode, sunne og
effektive bevegelser ble gjennomgått. Gjentagende eksempler på at en vakker hund er en
sunn og riktig bygget hund.
 En grundig gjennomgang av dommerkompendiet, der standarden og utfyllende opplysninger
ble gitt i form av både tekst og bilder.
 Gjennomgang av eksteriørmessige detaljer på buhunden; hode, hale, ører og øreplassering,
øyne og øyeplassering, pelsstruktur og farge, hals, manke og rygg m.v.
 Viktigheten av at det mentale er på plass, hva er karakteristisk mentalitet for en buhund.
Avlsrådet var siste foredragsholdere.
Ellen Katrin Enge og Tine Madeleine Jarli presenterte en del av avlsrådets arbeid.
 Avlsrådet har kontakt med oppdrettere og valpekjøpere, de er rådgivende organ til styret, de
har kontakt med hannhundeiere, de har med oppfølgingen av helseundersøkelsen, RAS,
Buhundprosjektet, lage og presentere statistikker.
 De forklarte arbeidet rundt RAS og hvorfor denne ikke har blitt oppdatert etter plan. Den vil
bli oppdatert så snart NKK har oppdatert med manglende programvare.
 De tok for seg en del statistikk i perioden 2008-2012 og sammenlignet dette mot perioden
2017-2021.
o En ser av det at buhunden er en rase i vekst, antall kull har gått opp fra 17 til 34 per
år.
o Antall hannhunder i avl har gått fra 47% til 42%
o Antall tisper i avl har gått fra 53% til 58%
o % andelen HD undersøkte hunder har økt
 De gikk kjapt gjennom øye-status, og det viser en fin utvikling på de fleste typene.
 En gjennomgang av HD statistikk viser at antall hunder med c-hofter har økt i forhold til
tidligere. En markant endring kan ses fra 2018.
 I perioden 2016 -2020 ble det HD avlest 314 hunder, av disse var 57% fri (A eller B), det ble
også gått gjennom tall med ulike foreldrekombinasjoner.
 De gikk gjennom tallene for 2021 (oktober) i forhold til kull og HD. 33 kull registrert og født,
der 12 kull (36%) har en forelder med C-hofte. 9 av kullene (27%) har en indeks under 200. I
3 av kullene var det ikke kjent HD status på foreldredyr. 1 kull hadde AA kombinasjon, 7 kull
hadde AB kombinasjon og 10 kull hadde BB kombinasjon.
 Avlsrådet viste også et flott oppsett på arbeid med å registrere tispelinjer. Arbeidet er ikke
ferdig, men avlsrådet vil presentere dette for medlemmene når det er klart.

Gruppeoppgavene
Komiteen/styret har tatt lærdom av at det ikke bør være for mange oppgaver. Det ble liten tid på de
siste oppgavene.
Første gruppeoppgave:
Spørsmål om innavlsgrad og event endring av disse kriteriene
 I dag har klubben et krav om at innavlsgrad skal være under 6,3 %.
 Klubben bruker både 5 og 6 generasjoner på 6,3% med henholdsvis skal/bør. Det blir referert
til 6 generasjoner i valpelisten.
 Ønskes det avkomsbegrensning med registreringsforbud etter et gitt antall valper.
Det var enstemmig fra gruppene om å fortsette å ha 6,3 % som gjeldende grense.
Alle gruppene mener at klubben skal samkjøre med NKK og kun forholde seg til 5 generasjoner.
Dagens bruk av 6 generasjoner ønskes fjernet.
Det var enstemmig om ikke å ha registreringsforbud relatert til antall avkom.
Andre gruppeoppgave:
 Spørsmål om det var ønske om å endre klubbens (avlskriteriene) krav til HD på avlsdyr. I dag
er klubbens krav at foreldredyr skal være fri (A eller B).
 Spørsmål om syn på bruk av indeks
 Hvis gjeldene krav skal bestå, hvilke dispensasjonskrav?
 Skal klubben godkjenne avl med C-hofter
 Hvis endring, skal det være spesiell oppfølging ved bruk av hunder med dårligere kvalitet enn
«Fri»
5 grupper ønsket å gå over til indeks istedenfor AB-krav til foreldredyr 1 gruppe ønsket å
beholde det slik det var, men var åpne for bruk av indeks.
Det var tungt flertall fra gruppene om at det var ønske om å åpne opp for avl med C-hofter i
de tilfeller der samlet indeks for mor og far var over 200.
Det kom fra flere grupper ønske om at det skulle være begrensning på antall ganger et
foreldredyr med C kunne brukes.
Det kom frem fra flere grupper at en skulle ta en gjennomgang av resultatene etter et gitt
antall år, for å se om resultat av overgang fra AB-krav til foreldredyr til indeks, ble som
forventet f.eks etter 5 år.
Det kom fra flere grupper ønske om at dersom indeks ikke var tilgjengelig, ved f eks import,
så skulle kravet om A-B gjelde
Tredje gruppeoppgave
 Omhandlet klubbens krav i forbindelse med valpeliste, hannhundliste og oppdretterliste.
Spørsmålene omhandlet om det skulle endringer til i kriteriene for å stå på listene.
Alle grupper mente at oppdretter kunne kunne stå på listen dersom en er medlem. Flere
grupper ønsket at det skal opplyses om at det ikke er ensbetydende at en oppdretter står på
listen og at klubbens avlsregler blir fulgt.
Alle gruppene ønsket at kravene til å stå på hannhundlisten fortsatt skulle være som i dag,
men det kom inn ønsker om tillegg fra to grupper om egenmeldingsskjema fra hannhundeier
om at hunden var frisk og ikke hadde hatt gjentatte veterinærbesøk om samme sykdom eller
andre alvorlige sykdommer som måtte behandles.
Det kom også inn ønske om å legge til rette for å kunne legge inn flere bilder på hannhundpresentasjonene.
Samtlige grupper ønsket å ha kravet om å stå på valpelisten slik som den er i dag. Det ble
kommunisert en sterk oppfordring til oppdrettere om å legge ut kullene selv om de var solgt,
men at det må være mulig å skrive at alle valper er solgt/reservert.
Fjerde gruppeoppgave:
 Spørsmål om hvem som skal godkjenne endringer av avlskriteriene, samt holdninger til
dispensasjonsbehandling i forhold til satte avlsregler. Hva bør styret og avlsråd arbeide med i
tiden fremover.
Alle grupper er samstemte i at endringer i avlsregler kun kan vedtas på årsmøte.

5 av 6 grupper mente av dispensasjonsbehandling i relasjon til avlsregler bør avvikles.
Gruppene mener det er oppdretters ansvar å fortelle valpekjøpere hvorfor de ikke har forholdt
seg til klubbens avlsregler.
Gruppene var samstemte i at styret og avlsråd bør arbeide med å implementere ønskene om
endring som er kommet frem på seminaret.
Femte gruppeoppgave:
Her ble det dessverre litt dårlig tid for gruppene til å diskutere alle punktene skikkelig, men det kom
likevel inn en del punkter.
 Spørsmål om innspill til hva vi kan gjøre for å få flere til å HD-røntke og øyelyse sine hunder.
 Gode forslag for å få inn helse godkjente hanner inn på listen
 Hvordan skape tillit til klubb- og avlsarbeid
Oppdrettere kan velge å ta depositum for HD og øyelysning, for så å betale dette tilbake til
valpekjøper når undersøkelsene er utført.
Oppdrettere kan spesifisere krav i kontrakter og pushe på når tiden nærmer seg for
undersøkelser.
Alle valpekjøpere må opplyses om viktigheten av slike registreringer, både av oppdrettere og av
klubben.
Klubben kan jevnlig oppfordre til at hundeeiere skal utføre slike undersøkelser gjennom sine
kanaler.
Klubben bør jevnlig sende ut brev om dette til nye buhundeiere.
Hannhundeiere bør oppfordres til å ta turen til «Buhundens nasjonaldag» for å vise frem sin
hannhund, selv om de ikke stiller ut på den offisielle utstillingen.
Oppdrettere kan oppfordre valpekjøpere om å legge sine hannhunder ut på listen.
Innføring og bruk av indeks vil gi mange en større tillit til klubbens regler.
Seminarer som dette vil øke tilliten til klubbens arbeid.
Det ønskes også seminarer som ikke er så omfattende, både fysiske og digitale. De fysiske ønskes
spredt utover i landet, ikke bare på østlandet.
Arbeid videre med revisjon av avlsreglene .
Målet til styret var å sende ut et høringsforslag i forkant av dette årsmøte om endring av avlsreglene
mer i samsvar med signalene vi fikk på oppdretterseminaret.
Styret og avlsrådet har hatt en utstrakt dialog om utformingen av endringen. Avlsrådet har bedt om
mer tid til å konsekvensutrede sitt forslag.
Styret har respekt for avlsådets arbeid og imøtekommer ønsket om noe mer tid. Arbeidet med
endringer i samsvar med signalene vi har fått fortsetter, og informasjon om videre saksgang vil bli gitt
på klubbens hjemmesider.
Profilering
Klubben har fått laget flotte markeringsdekken med logo, noe som viste seg å være veldig populært.
Noen få eksemplarer av Buhundklubbens Jubileumsbok ble lagt ut for salg på klubbens hjemmeside.
Dommerkompendiet har blitt gjort tilgjengelig for alle interesserte ved salg gjennom klubbens
hjemmeside.
Sosiale medier
Det har blitt utført mye arbeid med hjemmesiden til klubben. Det har blitt arbeidet for å få den mer
strukturert og det er lagt ned en del timer med oppdatering av linker. En del gammel informasjon er
fjernet og det har blitt lagt til mange nye fine bilder.
FB er populært og vi ser at vi har fått ca 600 nye medlemmer på klubbens forum og ca 500 på
klubbens side.
Markedsføring av norske hunderaser, film?
I fjor informerte styret om følgende sak:

«Norsk Kennel Klubb har fått midler fra Landbruksdepartementet til markedsføring av de norske
rasene. En forutsetning for tilskuddet var at to av rasene skulle ferdigstilles i løpet av 2019. Norsk
buhundklubb gjorde da en innsats for å få dette til. Filmen er ennå ikke ferdigstilt. Vi har fått
tilbakemelding om at filmen nå skal være rett rundt hjørnet.»

Styret har ikke fått melding om at filmen er ferdig, informasjon om denne saken vil bli lagt ut på
hjemmesiden når den kommer.
Brev til NKK om uriktige opplysninger i NKK sin valpeformidling
Styret har blitt gjort oppmerksomme på at det blir formidlet uriktige opplysninger om avlsdyr/valper
på NKK sin valpeformidlingside. Vi har skrevet brev til NKK om dette der vi uttrykker vår bekymring for
at NKK formidler valper som klubben ikke ville ha formidlet. Vi uttrykker også bekymring for at det
ikke er noen kontroll med opplysningene som blir gitt, og at valpekjøperne får feilaktige opplysninger.
Vi avventer svar fra NKK.
Bladet Buhunden:
Medlemsbladet «Buhunden» har også i denne perioden kommet ut med to nummer, ett i juni og ett i
januar 2022. Redaksjonen har bestått av Kirsten Andersen, Linda Methlie og Terje Methlie.
Redaksjonen har mottatt mye bra stoff fra medlemmer. Det ble dessverre større forsinkelser på
Buhunden nr 2, da Land trykkeri fikk tekniske problemer.
Materialforvalter
Vi søker fremdeles etter ny materialforvalter til klubben. Linda Karlsen har også inneværende år hatt
ansvar som klubbens materialforvalter, og har klubbens tilhenger med utstyr stående i leid lokale nær
seg. Hennes lokalisering er veldig praktisk i forhold til Dogs4All og Buhundens Nasjonaldag. Dette er
en praktisk løsning rent plasseringsmessig, men klubben skulle gjerne hatt egen materialforvalter.
Medlemsstatus
Antall medlemmer per 31/12-21 er totalt 653, inkl ærsmedlemmer og familiemedlemmer.
Dette er en meget gledelig utvikling, vi har en reell økning på 81 medlemmer fra i fjor.
Alle innmeldinger i klubben skjer på NKK sin side.
Alle oppfordres til å verve medlemmer til klubben.
NKK representantskapsmøter
Det har vært avholdt 3 representantskapsmøter i NKK i perioden. NBK har vært representert på alle:
Ordinært representantskapsmøte, Kirsten Andersen
Ekstraordinært representantskapsmøte, Ingunn Solaas
Ordinært representantskapsmøte nov-21, Annbjørg Myhre
Avdelinger og treff
Avdeling Midt-Norge: Kontaktperson Annbjørg Myhre. Avdelingen arbeider lokalt, og de framlegger
egen årsmelding, regnskap og revisjonsrapport. Dette framlegges på NBK sitt årsmøte til orientering.
Distrikt Sør- og Øst-Norge: Kontaktperson Ingunn Solaas
Distrikt Vestlandet: kontaktperson Inger Helene Rennedal
Det har det vært buhundtreff flere steder i landet, både i regi av avdeling Midt-Norge og distriktene,
men også i regi av enkeltmedlemmer, til tross for koronarestriksjoner. Det gis informasjon om treffene
gjennom bladet Buhunden, på klubbens hjemmeside og facebooksider. Styret synes det er positivt
med slike samlinger, det binder buhundfolket sammen.

Økonomi-oppsummering

Norsk Buhundklubb har en sunn økonomi, og regnskapet for 2021 er gjort opp med et overskudd på
kr. 48 273. Overskuddet er i sin helhet foreslått overført til fri egenkapital.
NBK sin brukskonto viste pr. 31.12.2021 en beholdning på kr. 222 620. Kontoen for Buhundprosjektet
har en beholdning på kr. 57 625 og Elias Møretrøs Minnefonds konto har en beholdning på kr. 17
396. Det er bevilget kr. 28 000 til forskning på helse hos Norsk buhund/ Buhundprosjektet i 2021.
I balansen er verktøy og henger med utstyr fullt nedskrevet, og NBK har dermed ikke noen eiendeler
ført i balansen.
Samlet innestående på klubbens bankkontoer har økt fra kr. 206 095,- pr. 31.12.2020 til kr. 297 641
pr 31.12.2021
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