Møtereferat
Styremøte 10.01.2017
Tilstede: Halvor, Harald, Synøve, Terje, Janka og Inger Johanne
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 12.01.2017

Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

11/16

Promovideo fra JBU

Saken ble behandlet på
styremøte og flertallet i styret
mener at filmen er en generell
film, den er laget på engelsk
for å nå et internasjonalt
publikum og den peker ikke
på noen spesifikk oppdretter.
Filmen er laget av leder i JBU,
hvis mandat er å fremme
Stabijhoun sine egenskaper
innen Jakt og bruksarbeid.
Denne filmen fokuserte på
jakt da Stabijhouns
egenskaper som jakthund er
lite kjent og JBU ønsker å
fremme disse. Styret gir med
det sin tilslutning til
publisering og fjerner ikke
filmen fra klubbens digitale
flater. Styret oppfordrer
samtidig JBU til å lage flere
lignende videoer som viser
Stabijhoun i arbeid på ulike
felter som spor, ettersøk,
soppsøk osv.

Pia publiserte og la ut en video på JBU og NOSK sin
Facebook gruppe som takk til oppdrettere som jobber
med å fremme jaktegenskaper i sitt oppdrett. Styreleder
oppfordret Pia til også å dele videoen på klubbens blogg
på hjemmesiden da han mente det var en fin film som
flere burde kunne få tilgang til. Dette medførte
reaksjoner fra oppdrettergruppen i NOSK som mente
det var et grovt overtramp fra en tillitsvalgt i JBU og fra
styret da de oppfattet filmen som en favorisering av
oppdrettere som en tillitsvalgt i klubben ikke skal gjøre.
Styret og JBU ble bedt om å slette videoen fra klubbens
digitale flater.

Ansvarlig
HJ

Halvor
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Sak nr:

Beskrivelse

12/16

Oppdretterutvalg og Avlsråd

Vedtak

Det har vist seg veldig vanskelig å få stablet på beina et
komplett avlsråd bestående av to-tre personer med
avlsfaglig kompetanse etter at Lisbeth og Sølvi trakk seg
i mai i 2016.
Vidar Auganes Haugen takket ja til å sitte i rådet etter
ekstraordinært årsmøte i august men har hatt en
krevende start da det kun har vært han i AR.
For å løse opp i denne situasjonen anbefalte styret i
november (se referat fra styremøte 2. november 2016)
at AR og Oppdrettergruppen måtte jobbe tettere
sammen med det mål å bidra til Vidars
kompetanseutvikling samt å gjøre jobben overkommelig
for Vidar.
Styret var tydelig på at Oppdrettergruppen kun er
rådgivere og gode hjelpere i forbindelse med
forespørsler om avlskombinasjoner og at svar til
oppdretter skal gå fra AR. Vidar har kjent på
utfordringene og drøftet disse sammen med
oppdrettergruppen og en representant fra styre i et
møte i oppdrettergruppemøte 26 november.
Resultatet av diskusjonen medførte følgende forslag fra
Avlsrådet og oppdrettergruppen:
« AR og oppdrettergruppen foreslår at oppdretterne som
gruppe skal være med i AR.
AR vil da pr. i dag bestå av Vidar(leder) og oppdretterne som
gruppe. Styret har møte/stemmerett.
Gruppen vil presisere følgende:
Styret skal ha den endelige avgjørelsen på forslag som blir
lagt fram av denne gruppen, ref vedtak på årsmøte 2016.
Denne sammensettingen vil gi NoSK et samarbeid og en
kompetanse som klubben trenger.»

Styret var representert i møtet ved Janka i tillegg til at
Synøve deltok og kunne referere diskusjonen og
oppdrettergruppens tanker til styret.
Styret har diskutert saken grundig i tre ulike møter i
desember og nå siste gang i dette møte. Saken har
underveis vært drøftet med Vidar som representant fra
AR og oppdretterne som sitter i oppdrettergruppen.
Styret ønsker å ha et avlsråd bestående av personer
som ikke er oppdrettere men har en god hundefaglig og
avlsfaglig kompetanse. Dette følger også opp årsmøtes
diskusjoner de siste årene.
Når det er sagt må vi ta konsekvensene av at vi ikke har
tilgang til denne kompetansen blant medlemmene i

Side 2

Avlsrådet settes sammen av
tre personer. En uavhengig
representant utvalgt av styret,
vedkommende skal ikke sitte i
styret, og to personer valgt av
oppdrettergruppen.
Dette er en løsning som i
dagens situasjon sikrer oss
god kompetanse i avlsrådet og

Ansvarlig

Sak nr:

06/16

Beskrivelse

Vedtak

klubben og med bakgrunn i dette ble følgende vedtak
fattet:

som ivaretar klubbens mål om
et sundt og godt oppdrett
basert på våre
avlsrettningsliner.

Avlsråd, JBU, AK og oppdretterutvalg.

Det er kommet et innspill fra JBU i forhold til våre
beskrivelser av Stabijhoun på våre hjemmesider.
Innspillet er godt og det beskriver på en god måte
Stabijhouns jakt og bruksegenskaper.

Ansvarlig

Styret gjør noen justeringer
som de mener er nødvendig
og sender det over til JBU
kommentar før det endelig
vedtas og legges ut.

Oppdretterutvalg.
Se egen sak 12/16
Aktivitetskomiteen
Stabijtreffet har fokus i aktivitetskomiteen og program
kommer ut i løpet av noen uker.

1/17

Aktiviteter neste periode, hva skjer
-

Årsmøte – Se egen sak 1/17
Torpomoen – Se egen sak 8/16
Turtreff 11. feb
Avlsrådskurs – Klubben sender to deltagere
på dette, Janka Markhus og

8/16

Stabijtreff 2017 på Torpomoen
Planleggingen går sin gang og det kommer ut program i
løpet av noen uker. Sette av tiden og møt opp til en flott
weekend.

9/16

Sponsorer

Side 3

Harald

Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

Ansvarlig

Vi takker Dale deleservice AS for sponsorstøtte
10/16

Stabijposten

Halvor

1/17

Årsmøte i 2016 vedtok at det skulle gis ut et eller
flere nummer av Stabijposten i driftsåret. Det har
pr dato ikke kommet inn noe redaksjonelt stoff
med unntak av noen resultater, valpekull osv.
Styret anser ikke dette å være tilstrekkelig for å ta
kostnadene og tiden relatert til å gi ut en
Stabijpost. Vi går ut en gang til og forsøker å få inn
stoff og setter 22. januar som siste frist.
Årsmøte

Halvor

Årsmøte avholdes lørdag 25. mars i
Malmskriverveien 35 i Sandvika. (NTI CAD Center
sine lokaler)
Styret jobber med å sette sammen årsberetning og
regnskap i disse dager. Den vil være ferdig til
utsending til medlemmene sammen med
innkallingen senest tre uker før årsmøte.
Vi minner om at forslag til kandidater til styre og
komiteer samt forslag til årsmøte må være inne
senest 18. februar 2017
Eventuelt

Side 4

Ingen saker.
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