
Referat styremøte avholdt 20 Nov Lillestrøm kl 18.00  

 

Tilstede Wenche Skogli ( leder ) Per Sliper ( nest leder ) styremedlem Kjerstin Mostue, Bente 

Helgerud og vara Per Hjalmar Nielsen  

Frafall Espen Wathne og Frida Magnus . 

 

Sak 7/ 2017  

Evaluering og oppsummering av aktiviteter i NBaK  

Vi har mange aktiviteter i løpet av et år, spor prøver har god deltagelse og fungerer godt. 

Utstillingene har middels deltagelse, stryet diskuterte ulike tiltak som kan iverksettes for å øke 

interessen for å støtte opp rundt spesialene. Hokksund har en ramme som fungerer, men det ønskes 

en større spredning av info slik at vi får med flere. Spesialen avholdt i Trondheim ble mer eller 

mindre reddet av at noen sterke oppdrettere meldte på massivt fra østlandet, kun noen få lokale 

individer deltok, å med unntak av to personer som gjorde en super innsatts var dugnads hjelp fra 

Østlandet.  

Sak 8 / 17  

Fra Drevkomite  

Et ønske fra drevkomite er å få i gang en ordinær prøve i tillegg til Vega prøven, derfor søkes det om 

Østlandsprøven i 2018   ansvarlig for prøven er drevkomite. 

Sak 9/17  

Orientering fra leder vdr rasen Blodhund og sak fra årsmøtet, HS i NKK fattet sin beslutning på 

ukorrekte opplysninger, vedtaket er derfor omgjort, å raseforvaltningsansvaret for blodhund går i 

første omgang til Norsk viltsporhund klubb. Hvis de ikke aksepterer eller ikke ivaretar rasen tilfaller 

den NBaK.   

Sak 10 / 17  

Bramming av Årsmøtet  

Da det har kommet inn ulike forslag for å gjøre årsmøtet mer attraktivt for medlemmene har styret 

nå gjort noe helt nytt, for å lage en større event ut av Årsmøtet, tas nå spesialen fra Trondheim 

(veldig liten lokal interesse) Å legges til Gardermoen området samme dag som årsmøtet. Fullstendig 

program kommer, men tanken er at utst først på dagen, så årsmøtet, så fest med utdeling av priser 

og mat på kvelden, i umiddelbar nærhet for Gardermoen, da bør det være muligheter for de fleste.  

Arbeidsfordeling inad i styre er gjort.  

Årsmøtet berammes til 24. 02. 2018 for å oppfylle lov som sier innen utgangen av mars.   

Oppfølging av sak 6/17  

Raseråd for fauve . der har Ann Kristin B Rygge gått inn , og Pia Hagetrø har intill videre trukket seg 

ut, styret takker for hennes innsats.                                                                                        

  20.12.17 ref Wenche Skogli  



 


