
 

Protokoll styremøte 6/22 
lørdag 11. juni 2022, kl 10.00, Haugesund 

Til stede: 
Terje Lindstrøm (leder) 
Marianne Ørke 
Astrid Indrebø 
Roy Sundby  
 
Meldt forfall: Stig Arne Egren, Torill Moe 
 
Sak 38/22 Godkjenning av protokoll 4/22 og 5/22 
Protokollene ble godkjent. Underskrevet protokoll 5/22 oversendes Brønnøysundregisteret, i 
overensstemmelse med vedtak 37/22. 
 
Sak 39/22 Tidligere uavklarte saker 
Det er ingen tidligere uavklarte saker som må følges opp. 
 
Sak 40/22 Økonomi 
Torill hadde oversendt informasjon i forkant av møtet. 
 
Klubben har 591 medlemmer, inkludert 4 æresmedlemmer og 20 husstandsmedlemmer. 121 
medlemmer er tilknyttet avd Midt-Norge, 
Hvordan bli husstandsmedlem? Marianne har sjekket med NKK: Medlemmer kan ikke selv melde seg inn 
som husstandsmedlem, det kan kun gjøres av raseklubb og NKK. Det koster kr 100, og kravet kommer på 
hovedmedlemmets sin bruker. 
 
Den økonomiske oversikten viser at klubben har tilfredsstillende egenkapital. 
 
41/22 Post 

 Mail fra Terje Methlie 06.06: Han får fremdeles meldinger fra klubbens hovedbank DNB. 
Endringer må gjøres via Brønnøysund. Styret jobber med saken – se sak 37/22 og 38/22. 

 Invitasjon fra Oslo Dog Show 18.-21. november 2022 til å ha stand på messen. Pris kr 1.600/ m2. 
Terje har gitt tilbakemelding. Klubben har ikke kapasitet til å ha stand her. Vi ønsker heller å 
profilere oss på andre arenaer. Mailen fra Oslo Dog Show var sendt Kirsten Andresen. Terje har 
gitt tilbakemelding hvor han ber om at fremtidige henvendelser sendes til 
styret@buhundklubben.no 

 Melding fra NKK angående revisjon av RAS – er oversendt avlsrådet 
 Marianne oppretter en egen mailadresse til buhundbladet og legger denne ut på hjemmesiden 

(pr i dag er mailadressen post@buhundklubben.no) 



42/22 Avlsråd 
Det har foreløpig kommet inn 3 forslag på nye AR-medlemmer. Fristen er 1. august.  
Det nyopprettede avlsrådet har til nå fungert utmerket. Oppdrettere bør imidlertid bli langt flinkere til å 
kontakte AR i god tid før planlagt paring. Det må arbeides med å oppdatere hannhundlisten, utarbeide 
nytt skjema for innmelding av hunder på listen, oppdatere valpelisten etc. 
Astrid og Terje vil ha et møte med sittende AR i løpet av kort tid for å fordele oppgaver.   
En fra AR bør inngå i gruppen som administrerer klubbens FB-side. Pr i dag er administratorene av denne 
siden Marianne Økre, Kirsten Andersen og Stig Arne Egren. Roy Sundby sa seg også villig til å være 
administrator av denne siden.  
 
43/22 Buhundens Nasjonaldag 
Sjekklisten fra NKK ble nøye gjennomgått, og de fleste oppgavene er fordelt. Resten avklares på neste 
møte. 
 
44/22 Møteplan 
Neste møte er 08.08.22 (Teams) kl 18-20. Møte vil i hovedsak omhandle status av planleggingen av 
Buhundens Nasjonaldag.  
 
45/22 Eventuelt 
Avd Midt-Norge deltok på dugnad i forbindelse med NKK Trøndelag. Dette ga avdelingen en estimert 
inntekt på ca kr 33.000. Veldig bra jobba! 
 
Møtet ble avsluttet kl 15.30. 
 

Søndag 12.06 Strategimøte (kl 10-15) 
 
Sak 46/22: Strategiplan for perioden 2022 – 2024 
Strategiplanen inneholder 3 hovedpunkter samt tiltak for å nå målet.  

 Samle Buhund-Norge 
 Omforent avlsstratgi – sammen om felles målsetning 
 Rekruttering og økte aktiviteter rundt i landet 

Strategiplanen legges ut på hjemmesiden. 
 
 


