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1 Enstemmig om at dette ser ut til med noen små justeringer å være en ramme rundt 

årsmøtet som medlemmer liker, og at dette også gjør til at deltagelsen kanskje øker. Vi tar 

sikte på å gjennomføre dette også i 2019 . 30.03.2019 , utstillingen er søkt om og lagt inn på 

terminlisten .  

2 Styret oppfattet årsmøtets beskjed om at BP skal bestå men i en alternativ form. Og at dette 

ansvaret delegeres til styret, å legge frem en plan på hvordan dette skal foregå . Det er da 

avgjort at bladet legges ut elektronisk , det tas kontakt med webb redaktør for å høre om 

hun vil ha dette ansvaret i tillegg til hjemme siden. Styret jobber vidre med den konkrete 

planen om hvordan dette skal publiseres og hvor mange ganger i året.  

3 Det ble en gjennomgang av terminfestede arrangementer og ansvarsfordeling. Dette er godt 

i rute.  

4 Styret leter etter personer som ønsker ansvaret med å sitte i raseråd ,  der man ser det er 

størst behov er for rasen BFDB. Styret forespør foreslåtte kandidater. Raseråd repp for BBDG 

har trukket seg, rasen styres midlertidig av styret i NBaK til vi finner en ny representant for 

rasen. BH. GBGV og PBGV fortsetter som tidligere med sine representanter, gjennomgang av 

instruks for raseråd til neste styremøte.  

5 Inkommende forslag til styret fra Kristin Kolåseter  

 
1. 

Gratis medlemskap i 1 år til nye førstegangseiere. 

Her må kjente oppdrettere opplyses om dette når de melder inn valper ,og/eller får godkjent sin 

paring. 

Styrets svar : det er pr i dag gratis medlemskap for nye valpekjøpere i et år fra NBaK sin side, det 

som må betales er grunn kontingenten til NKK på 190 kr, styret er av den oppfatning, at dette 



ansvaret må oppdretter ta , enten ved å melde sine valpekjøpere direkte inn i klubben ved 

registrering når denne funksjonen nå er tiljenglig ved reg i nkk, eller at oppdretter avtaler med 

valpekjøper at de må betale grunn kontingent , så sponser klubben NBaK medlemskapet. 

 

2. 

Sjekke om det er mulighet for å legge en annonse på Finn.no med direkte link til klubbens 

hjemmeside og fb-side. 

Styrets svar : Denne muligheten har vært diskutert tidligere med Finn.no og er ikke mulig,  de 

ønsker ikke klubb annonser der , og det må være i direkte salg av hund, NBaK selger ikke hunder, 

det er det oppdrettere som gjør. Nkk har også lansert sin side for oppdrettere og raseklubber som 

heter Kjøpe hund.no der klubben har vært inne å lagt inn link , info osv om alle våre raser , vi 

mener det er bedre å støtte NKK sin side. Oppdrettere må også bli bedre på å melde parringer inn 

til sine respektive raseråd slik at klubben er informert.   

3. 

Opprette en fadder i hvert fylke, som kan være bindeledd mellom valpeformidler og valpekjøper. 

Der kan fadder være til hjelp både før valpekjøp og etter. 

Fadder kan være behjelpelig med å vise fram sine egne hunder. Fortelle om egenskaper og stell. 

Nye valpekjøpere kan få hjelp til napping, tips til feks. utstilling, prøver og andre ting som måtte 

dukke opp. 

Styrets svar : Vi mener dette på nåværende tidspunkt er et veldig ambisiøst prosjekt, vi klarer 

knapt å fylle de ledige verv som finnes i klubben, og skulle opprette og følge opp nye ser vi som 

lite hensiktsmessig. Men ser at vi kan utvide med mulig flere distriktskontakter, kurs for oppdrettere 

i å følge opp sine valpekjøpere osv .  

 

 

6  

Eventuelt  

Det ble diskutert at temperaturen til tider er av en slik art på FB og sosiale medier at dette ikke er 

noe hensiktsmessig eller god reklame for klubben. Det er også kommet inn flere henvendelser i 

forhold til at nye eiere ønsker å melde seg inn i klubb, men vegrer seg da man besøker ulike 

Basset sider på sosiale medier og ser dialog og ulike tråder , og måten det debatteres på.  

Mulige tiltak ble diskutert, styret kom frem til at det publiseres en oppfordring på klubbens hjemme 

side og vedlegges NKK nett vett regler. Det sendes også ut en mail til tillitsvalgte , og autoriserte 

personer i klubb, vdr temaet og et sett nett vett regler, da dette ofte er personer som er kjente i 

miljøet og bør gå foran som gode eksempler i så måte .  

 

Møte hevet 21.30  

 

Ref Wenche Skogli  

    

 

 


