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Dato; Sted; Deltakere; Møtenr. 

21.11.2022 Teams Svein Nilsen, Rune Gundersen, Arne Kristianstuen, Ilone Søderholm, Svenn Børre 
Steinsland, Karl Otto Ojala, Roar Kjønstad og Hege Falck-Bilden 
Forfall: Toril Bjerke 

07-2022 

 
 

 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat forrige møte Referatet godkjent. 
Forberede oversendelse til webmaster. 

 
HFB 

2 Gjennomgang av mail og post Mail-loggen ble gjennomgått. 
NKKs RS-møte var stille og rolig. Neste RS blir i 2023, 
deretter annet hvert år. 
Vi har mottatt søknad om å få starte en avdeling i 
Vestfold. Arne K. og Svein N. hadde et positivt møte 
med dem for ca. 1 mnd. siden i Sandefjord. Svein N. tar 
kontakt med dem igjen hvor han ber dem konkretisere 
søknaden litt mer. Vi sender en orientering til avd. 
Grenland og avd. Kongsberg. 

 
 
 
 
 
SN 
 
HFB 

3 Økonomi – Regnskap pr. nå, budsjett 
2023 

Kasserer ikke til stede på møtet.  

4 Regning fra hotell for avbestilt 
jubileumsfest 

Rune G. har hatt kontakt med hotellet for å få redusert 
fakturaen, uten hell. Han tar kontakt med dem igjen for 
å be om et fysisk møte hvor Rune G. og Svein N. (evt. 
Hege FB) deltar. 

RG 
 
RG/SN (HFB) 

5 Nytt fra HAR Terminlisten har de full kontroll på. Vurderer å sende ut 
en siste oppfordring til avdelingene.  
Norsk Vinner er diskutert og HAR ønsker å flytte 
arrangementet til ny plass, helst allerede neste år. 
Annonse for ny dommer-utdanning er på trappene.  
HAR har gjennomgått handlingsplan og har full kontroll 
på den. 
HAR har oversendt til HBU en hund som mistenkes å 
ikke ha den utdannelsen (IGP) som påstås. Roar K. 
kunne fortelle at NKK har bestemt seg for ikke å sjekke 
hunder som tar utdannelsen i utlandet mer. De er blitt 
bedt om å re-vurdere dette. Det er flere hunder man 
har sterk mistanke om at ikke har den utdannelsen som 
påstås. 
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6 Nytt fra HBU Belgerklubben skal arrangere NM IGP og IGPFH neste 
år. 
Kun fått respons fra avd. Tromsø, som ønsker å 
arrangere et lokalt «Sølenkurs». 
Terminlistene er på gang. 
HBU er positive til å arrangere NM IBGH, NM LP og 
eventuelt NM SL som eget arrangement. HS enige om at 
det bare er å sette i gang allerede fra 2023. 
HBU har mottatt 7 – 8 søkere til dommer-kurs. Kurs 
forsøkes startet på ny-året. 

 

7 Diverse fra avdelingene Avdeling Bergen er aktive for tiden, bl.a. med stand på 
arrangement. De sliter med å få kontakt med NKK, som 
ikke svarer på mail, i forbindelse med bl.a. kurs. 
 
Avdeling Helgeland – hele styret trakk seg for en stund 
siden. De har gjennomført ekstraordinært årsmøte hvor 
nytt styre ble etablert.   

 

8 100-års boka. Oppdatering på salg og 
veien videre 

En del enkeltbestillinger. Foreløpig kun 9 avdelinger 
som har bestilt bøker, til sammen 89 stk. Det er ønskelig 
med en bedre løsning på betalingene (må kontakte 
kasserer ofte). Rune G sjekker med kasserer om det er 
mulig å få tilgang på Vipps’en for å forenkle prosessen. 

 
 
 
RG 

9 NV 2022 – møte med Bjerke IL – 
status 

Ifølge «regnskapet» fra Bjerke IL skal det ikke utbetales 
noe til oss. Svein N. og Arne K. har hatt møte med dem 
hvor det var ganske steile fronter. Vi er ikke enige med 
Bjerke IL om utgiftene. Bjerke IL plikter i hht. kontrakten 
å overlevere et regnskap, noe de foreløpig ikke har 
gjort. Avtalen, «regnskapet» og en presisering av hva vi 
er uenige om er sendt NKK v/ Hilde Engeland. Vi 
avventer svar fra NKK og ber om regnskapet (ikke en 
oversikt som vi har mottatt) fra Bjerke IL. 

 

10 Norsk Vinner 2023 Vi ønsker å finne et annet sted enn Maura (Bjerke IL).  
Vi fortsetter å jobbe videre for få finne nye alternativer. 

 
 

11 DU-saker Unntatt offentligheten.  
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12 Eventuelt Er det riktig å legge referatene våre åpent ut på nettet? 
Flere andre land har stengt for dette. 
Så lenge referatene anonymiseres ser vi på nåværende 
tidspunkt ingen grunn til å endre dette.  

 

 Neste møte 19.12.2022 kl. 20.00 
 

  

 


