
Referat styremøte nr 4 ( tlf ) 26.10.2014 

Sak 1 Det skrives et svar å sendes til innsender av brev , heng sak fra forrige styremøte , å 

styret 

håper da på en avslutning i saken. 

Sak 2 Avsluttende saksbehandling av forespørsel om uttalelse vdr kandidat, til opptak på 

NKK 

eksteriørdommer kurs, klubben har mottatt en forespørsel fra DUK vdr uttalelse fra raseklubb, 

NBaK har sendt en uttalelse ( fra et samlet styre ) tilbake til DUK at vi ikke støtter opptak av 

denne 

kandidaten, kandidaten har klaget til NBaK , NESK , DUK, og NKK, 

.Styret har sett på uttalelser fra kandidat, innhentet opplysninger og dokumentasjon fra egen 

klubb, 

NESK , DUK, NKK ,og Dog webb på bakgrunn av disse opplysninger og dokumentasjon 

opprettholder NBaK sin opprinnelige uttalelse, og støtter ikke et opptak av kandidaten, svar 

med 

begrunnelse sendes kandidaten, NESK, DUK og NKK har bekreftet at de har avsluttet saken, 

alle i 

styret har mottatt all korrespondanse i saken, saken ses som avsluttet fra NBaK. 

  

Sak 3 søknad om prøver klubben går får Drev komite sitt forslag med noen justeringer, det 

blir søkt 

om samme antall prøver som tidligere , men ut økes med NM Drev for basset rasene,det bør 

settes 

opp en sponsor ansvarlig i NM komite, da NM er ment å være mest mulig selvfinansiert. 

Det vil bli søkt om en blodspor prøve fast , som legges til helgen NBaK er medarrangør på 

Jarslberg 

jakt hund utstilling slik at det kan legges opp til en Basset Weekend med utstilling , og spor , 

det 

foreslås å holde klubb mesterskap for Basset rasene i blodspor på prøven som avholdes i mai 

på 

Kjellerhalsen og at det jobbes aktivt for å samle så mange deltagere, å medlemmer som mulig. 



  

Oversikt over prøver å ansvarlige kommer ut når søknad til NKK er godkjent 

  

sak 4 Ansvarlige for stand, rigging osv på Dogs 4 All Lillestrøm 14-16 November blir Per 

Sliper og 

Espen Sævik , Wenche Skogli hjelper til . Info om dette kommer . 

  

Sak 5 RS , Leif Rakkestad informerte om for møte i JD , det blir et nytt for møte fredag 7.11, 

dialog 

møte 8.11 og RS 9.11 vi er påmeldt alle tre møter , Wenche Skogli og Leif Rakkestad er 

påmeldt , 

det innvilges overnatting hvis behov for en person da møtene går over tre dager på 

Gardermoen. 

  

Sak 6 Det besluttes å innhente ekstern hjelp til å få orden på hjemme side, kostnad for dette er 

klarert i budsjettet med kasserer Liv Arnhild Myrholmen , wenche er ansvarlig for å 

gjennomføre 

prosjekt. 

  

Sak 7 Eventuelt , 

Klubben har fått et tilbud fra Skedsmo portalen, ang markedsføring av stand under Dogs 4 All 

, v 

vising av annonse på storskjerm på ti ulike steder , styret anser at dette ikke er så relevant 

markedsføring i forhold til pris for vår raseklubb, å velger å si nei til tilbudet 

  

Alle saker var enstemmig 

  

Tilstede Leder Wenche skogli , styremedlem Leif Rakkestad , Per Sliper og vara medlem 

Anette 



Jacobsen 

Forfall Nestleder Per Hoff , styremedlem Espen Sævik og vara medlem Leif R Nilsen 

  

 

  

 


