
 

Protokoll  styremøte nr 3/22 
mandag 21.april 2022, Teams 

Til stede: 
Terje Lindstrøm (leder) 
Torill Moe 
Marianne Ørke 
Astrid Indrebø 
Roy Sundby  
 
Meldt forfall: Stig Arne Egren 
 
11/22 Godkjenning av protokoll 2/22 
Protokollen ble godkjent 
 
12/22 Status saker tidligere styremøte 

 Årshjul – se sak 20/22 
 Buhundens nasjonaldag 

o Torill meldt inn rallylydighet via DogWeb Arra 
o Dommer rallylydighet ikke klar. Torill har forespurt 4 stk som dessverre var opptatt den 

helgen, hun jobber videre med saken 
o Telt, bord, stoler, lys, gulv, frakt, forsikring, montering og demontering: Roy har mottatt 

tilbud fra Woofer as på totalt kr 12.116. Styret er enig om å akseptere dette tilbudet 
o Lydanlegg, griller, hytter, hotell, leie av plass etc: Marianne har mottatt tilbud fra 

Hunderfossen – hun og Terje går igjennom tilbudet og underskriver. Vi ønsker grill, 
grillkull etc både fredag og lørdag 

o Ber folk ta med sin egen grillmat, klubben stiller med tilbehør (salat, potetsalat etc). Roy 
tar hovedansvar for dette 

o Ingunn har nøkler til hengeren (hun bor på Gran), hengeren står i Trøgstad. Ingunn 
sender nøkkelen til Roy, som drar innom og sjekker innhold (rosetter etc) etter 
strategimøtet 

o Sjekkliste – ligger i DropBox 
 Utstillingen i Rogaland: Blir ikke avholdt i år 
 Distriktskontakt: Ingunn fortsetter som distriktskontakt i Sør- og Øst-Norge, 

Annbjørg v/avdeling Midt-Norge er distriktskontakt i Midt-Norge og Inger-Helene fortsetter som 
disktriktskonktakt for Vestland. Vi har ikke distrikskontakt for Nord-Norge. 

 Avlsrådskurs: Dette er et kurs som avholdes hvert 2. år, hvor raseklubbenes styre og avlsråd 
inviteres. Fristen for påmelding gikk ut 11.mars (dagen før NBKs årsmøte) – men vi fikk 
etteranmeldt 3 deltagere med dagpakke (inkl middag lørdag). Som vedtatt på forrige styremøte, 
ble Kirsten Andersen (som hadde gitt styret beskjed om at hun ønsket å være med) samt Bjørg 
Helgesen og Else Merethe Lillesæter forespurt om de ville være med; det er kommet forslag fra 



medlemmene om de to sistnevnte som nye AR-medlemmer. Det har ikke kommet forslag om 
andre nye medlemmer til AR. Styret har ikke gjort noe vedtak om nye AR-medlemmer, men 
ønsker å benytte de to foreslåtte personene til andre oppgaver for styret dersom de ikke går inn 
i avlsrådet. 
Ikke plass til overnatting på kurs- hotellet, Torill har ordnet annet hotell. Kirsten valgte å trekke 
seg som deltager på kurset. Terje overtar Kirsten sin plass på kurset (påmelding til kurset er 
bindende mht antall deltagere, så kursavgiften var allerede betalt). Terje vil selv dekke sine 
utgifter til reise og overnatting. 

13/22 Forslag til revisjon av NBKs lover 
Lovene som ble vedtatt på årsmøte 2018 er ikke godkjent av NKK og fyller ikke kravene som er angitt i 
NKKs lovmal. Astrid har gått igjennom lovene, lovmalen og artikler på nkk.no angående utforming av 
innhold i lovene – og utarbeidet et nytt utkast i samråd med Terje. Utkastet ble gjennomgått og 
korrigert i samsvar med diskusjoner på møtet.  
 
Vedtak: Utkastet legges ut på høring i Buhunden, med høringsfrist 1. oktober. Lovene legges frem på 
årsmøtet 2023 for godkjenning. 
 
14/22 Forslag til revidert instruks for avlsrådet 
Astrid har i samarbeid med Terje utarbeidet utkast til revidert instruks for avlsrådet. Utkastet ble 
gjennomgått og godkjent av styret.  
 
Vedtak: Utkast til revidert instruks for avlsrådet oversendes avlsrådet i løpet av kvelden. Utkastet 
diskuteres med avlsrådet på møtet 25.04. Eventuelle forslag til endringer diskuteres deretter på neste 
styremøte, før styret fatter vedtak om revidert instruks for avlsrådet. Revidert instruks publiseres i 
Buhunden. 
 
15/22 Forslag til revisjon av avlsreglene 
Astrid har i samarbeid med Terje utarbeidet utkast til reviderte avlsregler for NBK. Revideringen tar 
utgangspunkt i det som det var enighet om etter diskusjoner og gruppearbeid på 
Oppdretterkonferansen. 
  
Vedtak: Utkast til reviderte avlsregler justeres på bakgrunn av diskusjonen i styret, og oversendes til 
avlsrådet i løpet av kvelden. Utkastet diskuteres på møtet med avlsrådet 25.04. Eventuelle forslag til 
endringer diskuteres på neste styremøte. De reviderte avlsreglene sendes deretter på høring i Buhunden, 
med høringsfrist 1. oktober 2022, før de legges frem på Årsmøtet 2023 til godkjenning.  Reglene som 
godkjennes av styret på førstkommende styremøte vil tre i kraft straks, og være gjeldende frem til 
Årsmøtet.  
 
16/22 Gjennomgang av agenda/strategi i fbm med møtet med avlsrådet 25.04.22  
Følgende agenda for møtet var oversendt avlsrådet 18.04:  

1. Strategi – felles målsetning – samle Buhund Norge 
2. Samarbeidsform, styrking av avlsrådet med inntil 2 personer 
3. Revidert forslag til AR instruks (forslag oversendes etter styremøte 21.04.22) 
4. Revidering av klubbens avlsregler (forslag oversendes etter styremøte 21.04.22) 
5. Orientering om prosess rundt høring av forslag til avlsregler og lover for NBK 
6. Møteplan mellom AR og Styre 
7. Eventuelt 



 
Agenda og strategi ble gjennomgått og diskutert. Hovedfokus på møtet vil være å samle Buhund-Norge 
gjennom samarbeid og inkludering. Vi må legge vekt på å se fremover og fokusere på det vi sammen kan 
få til - og legge fortidens uenighet bak oss. Samarbeidsform, utvidelse og omorganisering av avlsrådet 
samt instruks for avlsrådet og avlsregler vil bli diskutert.  
 
17/22 Økonomi 
Torill orienterte om klubbens økonomi. Klubben har pr i dag 572 betalende medlemmer, og økonomien 
er under god kontroll. Torill venter fremdeles på at samordnet registermelding blir registrert i 
Brønnøysund, slik at hun kan bruke denne som dokumentasjon til banken for utstedelse av 
Visa/Mastercard for klubben. 
 
19/22 Regler for NBKs forum  
Marianne har sendt styret en oversikt over reglene for å poste innlegg på forumet. Forumet er åpent 
også for ikke-medlemmer. Det er i dag 4 administratorer: to fra styret og to fra avlsrådet. Et viktig punkt 
i gruppereglene er at valpekull, hannhund til bruk i avl eller omplassering/salg av hund ikke skal 
annonseres gjennom forumet, men henvises til www.buhund.no. Det samme gjelder innlegg der 
personer spør etter oppdrettere av rasen. Bilder av valpekull som står på valpelisten, kan legges ut. 
 
20/22 Årshjul 
Marianne har utarbeidet et forslag til årshjul. Styret får i oppdrag å sende ytterligere input til årshjulet til 
Marianne. 
 
21/22 Medlemsbladet 
Frist for innsending av saker til Buhunden er 1. juni.  

 Terje skriver leder 
 Marianne ordner annonse for Buhundens nasjonaldag sammen med Terje 
 Astrid skriver en liten epistel med invitasjon til kreativ tenking i forbindelse med festen: Bidrag 

til auksjon, underholdning etc samt gevinster til utlodning under utstillingen 
 Utkast til reviderte lover og avlsregler sendes på høring til medlemsbladet med høringsfrist 1. 

oktober. Astrid er ansvarlig, og skriver en kort intro 
 Revidert instruks for avlsrådet publiseres i medlemsbladet 
 Alle i styret skriver en kort presentasjon av seg selv med et bilde – og sender til medlemsbladet 
 Ny instruks for avlsrådet trykkes i medlemsbladet til informasjon 

22/22 Sponsor 
Terje kontakter Royal Canin ad fôrpremier og eventuelle andre ting og tilbyr annonse i Buhunden samt i 
katalogen. Annbjørg kontakter Musti i Trøndelag angående andre ting enn fôr. Tilbyr annonse i 
katalogen. 
 
23/22 Strategi-møtet 
Strategimøtet avholdes i Haugesund 11.-12.06 (Torill reiser hjem lørdag kveld). Alle i styret har i oppdrag 
å komme med tre begrunnede forslag til strategiplanen om saker som er viktige for buhunden – frist 1. 
juni.  
 
 



 
19/22 Møteplan  
25.04 kl 19-21: Møte med avlsrådet (Teams) (hele styret deltar, Roy har meldt forfall) 
09.05 kl 18.00-20: Styremøte (Teams) 
11.-12.06: Styremøte og strategimøte i Haugesund  
 

Møtet avsluttet kl 20.55 

Referent: Astrid 


