
 

Protokoll styremøte 8/22 
27.09.2022 kl 18.00 - Teams 

Til stede: 
Terje Lindstrøm (leder) 

Stig Arne Egren 

Marianne Ørke 

Torill Moe 

Astrid Indrebø 

Roy Sundby (vara) 

 

Sak 47/22 Godkjenning av protokoll 6/22 og 7/22 

Styremøtet 7/22 var et planleggingsmøte for gjennomføring av Buhundens Nasjonaldag. Det ble ikke 

skrevet protokoll fra møtet, da alle avgjørelser som ble tatt ble ført inn i den oppdaterte sjekklisten. 

Protokoll 6/22 ble godkjent.  

 

Sak 48/22 Post 

Post håndteres etter hvert som den kommer inn. 

E-post fra svensk eier angående gjeterhundarbeid («valling») med buhund – Terje tar kontakt med noen 

som kan svare. 

 

Sak 49/22 Økonomi 

Torill gikk igjennom resultatrapport og balanserapport. 

Gjennomgangen viser at klubben har tilfredsstillende egenkapital og god økonomisk kontroll. 

 

50/22 Evaluering av Buhundens Nasjonaldag 

Vi har mottatt en lang rekke tilbakemeldinger på at arrangementet var særdeles vellykket! 

Det var påmeldt totalt 72 hunder til utstillingen (7 valper + 65 voksne), samt 45 til søndagens 

rallylydighet. 

Kafeen fungerte utmerket og gikk med godt overskudd. 

Mange medlemmer hadde kommet med flotte gaver, både til utstillingen, lotteriet og ikke minst 

kveldens auksjon. Loddsalget ga en inntekt på kr 6240, og på auksjonen kom det inn den fantastiske sum 

av kr 23.750!  

Fest med felles grilling og underholdning lørdag kveld i innleid telt samlet svært mange; det var bestilt 

telt til 90 – neste år må vi ha større telt! Roy ordner med dette. Vi hadde også en felles grilling i teltet 

fredag kveld. 

Det var mange frivillige som hjalp til under hele arrangementet – styret ønsker å rette en stor takk til 

dere alle. 

 

 



Sekretariatet: Her var det til tider tynt bemannet. Avlsrådet bidro mye her, men måtte også bidra andre 

steder. Vi trenger folk som er øremerket til å betjene sekretariatet. Annbjørg lager en oversikt over hva 

vi trenger mht sekretariat. 

Hotellrom: Vi må reservere flere hotell-rom, ettersom også utstillere kan booke hotellrom med 

henvisning til Norsk Buhundklubb. 

Avtale med Hunderfossen: Terje ser på gjeldende avtale med Hunderfossen og tar saken videre med 

dem for oppgradering/fornying av avtalen. Marianne sender nåværende avtale til Terje. 

 

For neste års arrangement bør vi nedsette en utstillingskomite. Vi setter inn en forespørsel i Buhunden, 

på hjemmesiden og på FB og etterspør folk som kan tenke seg å være med i en slik komite for å ivareta 

arrangementet. 

 

Svenskene har sin spesial første helgen i august. Vi bør ha en annonse for Nasjonaldagen i deres 

medlemsblad, og også tilby dem annonse for sin spesialutstilling i vårt blad. 

 

Trenger vi en rally-komite? Avviklingen av rally-konkurransen gikk godt, og det var svært populært at vi 

hadde gjerdet inn området. Det trengs imidlertid mange funksjonærer for å gjennomføre et slikt 

arrangement, og deltagere måtte stille bl.a. som tidtagere i klasser de selv ikke konkurrerte. Vi fikk god 

hjelp fra Lillehammer Brukshundklubb mht til lån av utstyr. Dommeren meldte avbud pga sykdom, men 

heldigvis lyktes det oss (Torill) å få tak i dommer som hadde dømt på Biri dagen før. Dette ga oss noe 

økte utgifter pga flybillet tilbake til Stavanger, men vi er svært takknemlige for at hun stilte opp for oss. 

Forslag: Vi bør forespørre Lillehammer Brukshundklubb om de kan tenke seg å være medarrangør. Torill 

tar dette videre. 

 

Alt i alt var hele arrangementet særdeles vellykket og gav et godt økonomisk overskudd. 

 

51/22 Avlsråd – oppnevning av nytt medlem 

Vi hadde invitasjon i siste medlemsblad, på FB samt på mail til alle medlemmene, til å være med i 

klubbens nye avlsråd. Fristen var satt til 1.august. Vi fikk inn 5 gode forslag på nye AR-medlemmer, og er 

svært takknemlig for at så mange har sagt seg villig til å påta seg et slikt verv.  

 

De innkomne forslagene er oversendt avlsrådet, som har kommet med følgende tilbakemelding og 

innstilling:  

«Avlsrådet har fungert svært bra siden det ble oppnevnt 23.05.22. Bjørg har et hovedansvar for å finne 
hannhunder - her bidrar også Else Merethe ved behov. Et hovedproblem er imidlertid at oppdrettere er 
altfor sene med å kontakte avlsrådet når de ønsker hjelp til å finne hannhund - noen tar kontakt når 
tispa har begynt å løpe - og noen når den skal pares dagen etter. Her må vi ut med mer info i 
medlemsbladet, på hjemmesiden og FB. Bjørg har tatt ansvar for å få kull som oppfyller avlsreglene inn 
på valpelista samt oppdatering av hannhundlista. Else Merethe holder oversikt over innkomne saker, og 
har laget oversikter over hunder med epilepsi, deres foreldre, søsken, halvsøsken og deres avkom. Det 
dreier seg etterhvert om en svært lang liste med etterkommere! Videre har Else Merethe tatt ansvar for 
HD- og øyelysningsresultater til medlemsbladet. Helserelaterte problemer besvares av Astrid. Hun tar 
ansvar for helseartikler til Buhunden. Videre jobber hun med å utarbeide forslag til hvordan vi skal kunne 
håndtere epilepsi i avlsreglene. Vi er alle tre på kopi av alle mailer som sendes far avlsrådet. 
  
Når det gjelder nye avlsrådsmedlemmer, trenger vi primært en som kan bidra med IT-kunnskap. Vi 
ønsker å lage en mer oversiktlig valpeliste og hannhundliste hvor det linkes til bl.a. stamtavle og bilder, 
og vi trenger også hjelp til utarbeidelse av statistikker til årsmelding og til RAS. Vi er videre opptatt av 



rekruttering av yngre medlemmer/oppdrettere som etterhvert ønsker å bidra med å finne egnede 
hannhunder ved forespørsel fra oppdrettere samt og bidra i andre oppgaver i avlsrådet. 
  
Vårt forslag til nytt avlsrådsmedlem er Ina Margrete Gabrielsen Egren.» 
 
Vedtak: Styret støtter enstemmig avlsrådets innstilling og oppnevner Ina Margrete Gabrielsen Egren 
som nytt medlem i avlsrådet. Vi deler også fullt ut AR sitt syn om at det er viktig å bygge kompetanse for 
framtiden. 
 
Astrid tilskriver alle som har tilbudt seg å være med i avlsrådet og informerer om styrets vedtak. Videre 
informerer hun om at vi gjerne vil ha mulighet til å kontakte dem senere hvis vi får behov for ytterligere 
forsterkninger i avlsrådet. 
 

52/22 Søknader fra raseklubber 

Buhund var en av rasene som deltok på utstilling i Selbu samme helg som Nasjonaldagen; det var 

påmeldt 9 voksne og 2 valper. Styret ser det som uheldig at vår rase kan delta på andre utstillinger 

denne helgen. 

 

Vedtak: Styret vedtok at Norsk Buhundklubb skal takke nei til alle søknad fra raseklubber om deltagelse 

på utstilling med norsk buhund samme helg som Buhundens Nasjonaldag.  

 

53/22 Vinterlagring av klubbens henger 

Dette er nå ordnet. Torill har skaffet plass innendørs til oppbevaring av klubbens henger kun 10 minutter 

fra utstillingsplassen. Hun har signert lagringsavtalen på vegne av klubben – etter avtale med klubbens 

leder. 

 

Vi ønsker å foliere hengeren med logo/bilder av norsk buhund. Terje ordner et forslag. Folien kan 

påsettes hengeren neste høst, fortrinnsvis av et profesjonelt firma i hengerens nærområde. 

 

Torill og Roy har nøkkel til hengeren. 

 

54/22 Årsmøte 2023 

Vedtak: Styret vedtok at neste årsmøte skal avholdes som et fysisk møte på et hotell på Gardermoen 25. 

mars 2023. De har et ønske om at de tilstedeværende inviteres til felles middag med sosialt samvær på 

hotellet lørdag kveld (forhåndspåmelding) . Dato, sted og klokkeslett settes inn i neste buhund-blad 

samt offentliggjøres på hjemmesiden. 

 

Fjorårets digitale løsning ble svært kostbar. Vi vil undersøke muligheten for å få til en ordning hvor de 

som ikke har mulighet for fysisk møte kan være med via Teams. Stig sjekker med Ina om det er mulig å 

ha et App-system eller ev. SMS hvor deltagere på Teams kan stemme på årsmøtesaker. Valg av 

kandidater kan Teams-deltagerne gjøre via forhåndsstemmer. 

 

Terje undersøker priser på hoteller på Gardermoen. 

 

55/22 Forslag til nytt æresmedlem 

Styret besluttet å fremme forslag til nytt æresmedlem i klubben ved neste årsmøte. 

 

56/22 NKKs representantmøte 29.10.22 



Terje er påmeldt som klubbens. Han oversender sakspapirer fra NKK straks de foreligger, slik at 

styremedlemmene kan komme med innspill til de sakene som skal behandles. 

 

57/22 Redaksjon «Buhunden» 

Dagens redaksjon har bedt om avløsning. De har tilbudt seg å ta ansvar for julenummeret dersom det er 

behov for det.  

 

Terje forespør personer som kan være aktuelle til å overta, og han tilbyr selv å være medhjelper. Vi 

legger ut en invitasjon på FB og hjemmesiden til alle som kan tenke seg å bidra i redaksjonen. Vi kunne 

tenke oss 3-4 medlemmer i redaksjonskomiteen. Medlemmene kan ha ulike ansvarsområder, og en har 

hovedansvar som redaktør.   

 

Terje i samarbeid med Marianne lager en tekst som publiseres på FB og hjemmesiden. 

 

58/22 Årshjul 

Terje og Marianne setter opp forslag til årshjul 2023 som presenteres på neste styremøte.  

 

Vi vil prøve å arrangere en fysisk samling med styret, avlsrådet og eventuelt redaksjonen hvor 

hovedsaken vil være utveksling av ideer og utarbeide strategier for hvordan vi sammen kan løfte 

klubben. 

 

59/22 Møteplan 

Neste styremøte avholdes på Teams 1. november kl 18. 

 

60/22 Eventuelt 

a. Astrid lager en sammenstilling av høringssvarene på nye lover og nye avlsregler som oversendes 
styret. Frist for innsending av høringssvar er 1. oktober. 
På bakgrunn av høringssvar og erfaring fra avlsrådet angående de avlsreglene som er gjeldende 
pr i dag (fra 23.05.22), lager AR et forslag til nye avlsregler som legges fram for behandling på 
neste årsmøte. 

b. Rasestandarden 
Det skal gjøres noen mindre justeringer på rasestandarden for norsk buhund i henhold til FCIs 
standard-mal. Videre er det ønske om å endre forsidebildet på standarden, spesifisere 
buhundens manke samt fjerne overflødige ord mht beskrivelsen av hale. 
Terje tar ansvar for dette. 

c. NBKs kalender 
Det er kommet inn mer enn 700 bilder til klubbens kalender/fotokonkurranse! Gro Fløysvik gjør en 
stor jobb med kalenderen og gjennomgang av alle bildene. Prisen pr kalender vil bli max kr 350 inkl 
porto i Norge. Kalenderen kan forhåndsbestilles frem til 20. oktober i butikken på 
hjemmesiden. Hvordan kalenderen forhåndsbestilles kommer frem på hjemmesiden, og er også  
delt på facebook. https://buhund.no/buhundkalender2023/. Vi sender ut mail til alle medlemmer 
når pris er fastsatt. Informasjon om hvordan betalingen gjøres sender Toril ut på mail til alle som har 
bestilt. 
  

Møtet ble avsluttet kl 20.00 

Referent: Astrid 

https://buhund.no/buhundkalender2023/

