STYREMØTE I NORSK BICHON FRISE KLUBB, 131118

Møtet fant sted på web/internett.
Jorid Vea Isdahl ledet møtet.
Tilstede: Kristin Anderssen, Marianne Lindgren , Lisbeth Eriksen, Jorid Vea Isdahl, Elna
Reinfjell (vara) og Solveig Jentoft.

Sak 1 Regnskap utstilling 2018
Kasserer Kristin Anderssen gikk detaljert gjennom regnskapet for utstillingen. Totalt sett ble
det et underskudd på kr 17 380,50,-. Det ble satt som mål at neste års utstilling går i
balanse og dette kan gjøres ved å øke inntektene som ved f.eks å ta betaling for parkering,
forsøke å få reklameinntekter på katalog. Det er også invitert flere raser til neste års
utstilling som kan øke inntektene.

Sak 2 Oppsummering etter medlemsmøter- aktiviteter i regi av klubben
Medlemsmøtene hadde samme agenda slik at vi gjennomgikk punkt for punkt og innspill fra
begge møtene.
Aktiviteter som er foreslått i begge møtene er klippekurs og organisert felles turgåing for
rasen rundt omkring i lokalmiljøene.
Det er allerede satt opp klippekurs på Østlandet og det er planlagt et klippekurs på Karmøy.
Det ble foreslått at det settes opp ulik pris om en er medlem eller ikke medlem. Lokale
krefter tar seg av kursene og dens innhold og hvilken form de skal holdes i. Målet er å gi
opplæring i pelsstell og det kan også være en mulighet til å få vervet nye medlemmer.
I forhold til å arrangere fellesturer i lokalmiljøet ble det enighet om at en begynner med å
forsøke å få til å ha distrikskontakter rundt om i landet. Disse kan være en ressurs i å
arrangere fellesturer i deres lokalmiljø. Styret vil kunne ta utgangspunkt i medlemslistene
for å kontakte potensielle distrikskontaker. En annen muligheter å å legge ut forespørsel på
vår web side. Det vil bli jobbet videre med dette fremover.

Sensitivity: Internal

Sak 3 Dommere utstilling 2019
Ulike navn på dommere er spilt inn fra styrets medlemmer. Oppgaver ble fordelt mellom
Marianne Lindgren og Jorid Vea Isdahl i forhold til å kontakte de ulike dommere for å høre
om de kan ta oppdraget. Det legges vekt på å prøve holde reiseutgiftene for dommerne på
et moderat nivå.

Sak 4 Felles valpehefte
Et av innspillene fra medlemsmøtene var at noen medlemmer ønsker at det ses på om det
kan være aktuelt å utarbeide et felles valpehefte. Styret finner at det kan være både
fordeler og ulemper med dette. Dette ses på nærmere ved at Marianne Lindgren sjekker ut
puddelklubbens hefte og Jorid ser nærmere på den svenske klubbens utgave. Temaet tas
opp igjen på et senere tidspunkt.

Sak 5 Veiledende priser valper
Det er også kommet inn et forslag på om klubben bør foreslå veiledende pris på valper. Det
vises til at prisene varierer fra 16 000 til 18 000,- pr valp. Pris ble diskutert men styre ønsker
å fremme saken til årsmøtet 2019 slik at medlemmene kan gis mulighet til å komme med
innspill. Det foreligger også forslag om at det kunne være gunstig at oppdrettere melder inn
de nye valpeeierne i klubben inkludert i prisen pr valp eller oppfordre nye valpeeiere til å
melde seg inn.

Sak 6 Oppdatering rasestandard
Rasestandarden for Bichon Frise som ligger ute på NKK er ikke blitt oppdatert, slik våre
nabolands standard er blitt. Jorid Vea Isdahl har kontaktet NKK skriftlig i forhold til dette
men det er ikke kommet svar pr dags dato.

Sak 7 RAS- Rasespesifikk avlsstrategi
Dette dokumentet må oppdateres hvert 5 år og utløpsdato som er oppgitt i dokumentet er
010119. Dette er et viktig dokument som gir retning for rasen fremover. Styrets medlemmer
har foreslått at ressurspersoner blir forespurt til gjennomgang av dokumentet og lage
forslag til de nødvendige oppdateringer. Forslaget forelegges styret i første omgang i god tid
før årsmøte. Solveig Jentoft kontakter medlemmene som styret har foreslått.
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Sak 8 Årsmøte 2019
Det må settes en dato for årsmøte 2019. Møtet må avholdes innen 15 mars. En ønsker å
unngå helgen 8 mars da det er mulig en del av medlemmene reiser til Crufts. For å prøve å
gjøre møtet tilgjengelig for flest mulig er det ønskelig at møtet legges i forbindelse med en
helg. Styret jobber videre med å finne dato og legger dette ut på klubbens web side.

Referent Solveig Jentoft
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