NORSK BUHUNDKLUBB
ÅRSBERETNING FOR 2013
Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2013 hatt følgende
sammensetning:
-

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem

Terje Methlie
Svein Are Olsen
Elise Engen Hanem
Linda L. Methlie
Magnhild B. Solibakke
Ida Ramsdal

Ved valget på Årsmøtet var Hanne-Sofie Akselsen satt opp som styremedlem,
men av private grunner trakk hun seg kort tid etterpå. Magnhild B. Solibakke ,
valgt som varamedlem, overtok som styremedlem.

Avlsråd:

Ellen Katrin Enge (leder)
Ingvill Brenden
Elin Kristiansen

Revisor:

Torbjørg Folkvord

Valgkomité

Elin Granlund
Elisabeth Høydahl
Ann-Mari Tunli

Materialforvalter

Grethe Vogt

Årsmøtet 2013 ble avholdt på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen den
16.03.2013. Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte med bl.a. tema RAS
(Rasespesifikk avlsstrategi).
Avlsrådet vil fremlegge egen årsmelding vedrørende status på avl og oppdrett.
Hovedstyret har i perioden avholdt et konstituerende møte (telefonkonferanse), det øvrige styrearbeid har vært utført pr. e-mail samt telefon. Alle
medlemmene i styret fikk umiddelbart etter Årsmøtet tilsendt samtlige lover og
regler som er relevant for de enkelte verv.
Følgende hovedsaker har vært behandlet/gjennomført i denne perioden:
-Deltatt i møter med NKK, møte med representanter for øvrige norske
raser om tiltak i fremtiden (Forum Norske Hunderaser). Dette var oppfølging av møter holdt i 2012/2013.
-Det er vedtatt et samarbeid (krysningsprosjekt) mellom Norsk
Buhundklubb og Norsk Lundehund Klubb. Dette i samråd med NKK og
NBKs Avlsråd.
-Klubben har også i inneværende periode gitt ut to utgaver av
«Buhunden». Ett nummer i juni måned og et nummer i forbindelse med
julen.
-To representanter i styret har i inneværende periode deltatt i NKKs
organisasjonskurs, og anbefaler at dette er kurs som bør tas av flere i
klubbens ledelse. Kursene holdes også i forskjellige NKK-regioner.
-Nettansvarlig har vært Ingvill Brenden også i år, og styret takker for den
hjelpen hun bidrar med. Det er mye arbeid som skal til for å vedlikeholde
hjemmesiden vår (www.buhund.no).
-Styret undersøker muligheter for ny hjemmeside. Styret trenger bistand
til å treffe riktig løsning; enklere drift, alternativt ny webmaster, eller
ekstern hjelp. Forslag/ tilbud legges inn i budsjett for 2014.
-Facebook – er et fora hvor aktivitetene/innlegg og kommentarer har økt
formidabelt. Det er et sted for «alle», men det er et sted hvor man også
må tenke seg om når det legges inn kommentarer osv.

-«Buhundens Nasjonaldag» 20 13, ble arrangert siste helg i august på
Hunderfossen Camping, Hunderfossen, med noen færre påmeldte enn i
2012. Dårlig vær påvirket også resultatet som ble noe svakere enn i 2012.
-Styret har søkt NKK om utstilling og gjennomføring av «Buhundens
Nasjonaldag» den 22.08.2015.
-Også i 2013 deltok NBK på messen «Dogs4All» på Lillestrøm i november.
Flere av klubbens medlemmer deltok på standen, både på lørdag og
søndag, og sørget for at vi fikk presentert, både NBK og buhundene på en
fantastisk flott måte. Imidlertid skulle vi ønsket at flere hadde deltatt i
raseparadene, slik at vi kunne vist fram flere buhunder.
-Arbeidet med å samle inn mailadresser og kontrollere adresser og
telefonnummer har fortsatt i 2013, og er fullført i denne omgang.
-Det er opprettet en arrangementskomité i forbindelse med klubbens 75
års jubileum, som skal markeres på «Buhundens Nasjonaldag» på
Hunderfossen Camping, helgen 29.-31.08.2014. Ellen Katrin Enge og
Ingvill Brenden er de som eventuelt kontaktes i denne forbindelse.
-Det arbeides fortløpende med å få flere sponsorer/samarbeidspartnere. Styret ønsker også en nærmere kontakt med oppdrettere bl.a.
for å få innblikk i arbeidet disse utfører, og spredning av kunnskapen om
buhunden.
-Planlegging av Årsmøte i 2015 (14.03.2015)
-For øvrig er det gjennomført ordinært styrearbeid i gjeldende periode.

Buhunden:
Medlemsbladet «Buhunden» har kommet med 2 nummer i 2013. Ett i juni og
ett nummer i desember. Terje Methlie har fungert som redaktør, og Linda
Methlie som redaktørmedarbeider.

Medlemsstatus:
Medlemstallet pr. 31.12.2013 var 325 medlemmer. Antallet er ganske stabilt
fra år til år. Medlemsregisteret blir ajourført av Norsk Kennel Klub (NKK).
Medlemmer blir strøket etter 2. gangs purring, eller etter ønske. Innmeldinger

kan skje ved kontakt med kasserer/medlemsansvarlig, eller også gjennom NKKs
nettsider, hvor det kan betales med kort.

Avdelinger:
Avdeling Midt-Norge: Leder/kontaktperson Roy Sundby.
Avdeling Midt-Norge er den eneste regionsavdeling som pr. i dag fungerer etter
de retningslinjer som er lagt i NBKs regelverk, og som er registrert i NBKsystemet. *)
Avdelingen arbeider lokalt og fremlegger egen årsmelding, regnskap og
revisjonsrapport.
Dette fremlegges av leder på NBKs årsmøte som egen post
*De øvrige avdelingene ble slettet i 2011, etter at det var forvirring blant en del
medlemmer om de var registrert kun i en regionsavdeling eller i NBK. Før
beslutning ble tatt var det undersøkt mulighet for drift av regioner, men styret
fant ingen som var villig til å påta seg ansvar til å lede en region.

Økonomi:
Regnskapet viser et overskudd på kr. 6.545,56 *). Norsk Buhundklubbs konto
viste pr. 31.12.2013 en beholdning på kr. 104.294,-. Buhundprosjektet har
egen konto, pr. 31.12.2013 viser kontoen et beløp på kr. 134.915,00.
*)Med forbehold om revisors godkjenning.

Sande i Vestfold, 10.03.2014
Terje Methlie
Sign.
Leder Norsk Buhundklubb

