
Styremøte i NKF, mandag 29. november 2021
Sted: Digitalt møte på «TEAMS». Fra klokken 21.00 - 22.00

Deltakere: Torgeir Vestenfor, Kristin Berg, Svein Ødegård, Bjørn-Petter Åsheim,
Heidi Nygård Jebsen, Arild Gundersen, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
______________________________________________________________________

Sak 28/2021 - Regnskap og annet fra LUU/NM-2021, Etne:

Diverse detaljer og erfaringer ved arrangementet ble gjennomgått og diskutert.
Emner: Hva som kunne vært gjort annerledes. Hva var bra og hva som var mindre bra.
Slik som tiden nå er, kan spørsmålet om å stå for «et eget» Landsutstillingsarrangement
muligens i framtiden dukke opp igjen?
Regnskap for LUU/NM-2021 var ikke helt klart, men Ivar Østli gikk gjennom de viktigste 
poster og som meddelt tidligere, med hensyn til budsjett, blir det underskudd.

Regnskap viser: Inntekter  kr 65.165,00    / Utgifter  kr 72.281,52 
Underskudd   kr  7.116,52       Hoppedelen hadde eget regnskap

______________________________________________________________________

Sak 29/2021 - Reglement for å minske smitterisiko på arrangement

Svensk forbundsstyre har utabeidet retningslinjer når det oppdages forskjellige typer syk-
dommer i en kaninbesetning, og hvor lang tidsperiode hvert enkelt tilfelle blir utestengt
for å delta på utstillinger og hoppestevner. Reglementet ligger på: www.skaf.info

Ett medlem mener NKFs styre skal utarbeide og fremlegge et liknende regelverk.

Styrets konklusjon: Etter å ha gjennomgått de svenske regler, som også omfatter alvor-
lige sykdommer som aldri har forekommet hos oppdrettere innen NKF, oppfattes våre
gjeldende regler som gode nok. Vi er uansett avhengig av at utstillere/hoppere selv er sitt
ansvar bevisst og ved den minste mistanke om sykdom, ikke tar ut sine dyr blant andre.
______________________________________________________________________

Sak 30/2021 - Anbefalt/veiledende prisliste for rasekaniner

En orientering om disse priser ble satt inn i TK nr 6-2021, side 22.
Ett medlem mener det skal utarbeides ny prisliste med mer spisifikk raseinndeling og øke
prisene i alle ledd.
Styrets konklusjon: Prislisten endres ikke og den er ikke «fastlåst» for en oppdretter, det
er en minimum anbefaling. Hver oppdretter bestemmer selv hva en vil selge en kanin for
og dette gjelder også på utstillinger (f.eks. oppgis salgsprisen på ett dyr til kr 2.000 ved
innmeldingen, vil den pris bli satt i katalogen). Oppgis ikke pris, benyttes anbefalt liste.
______________________________________________________________________

Sak 31/2021 - Diverse oppdateringer på nettsider og annet

Referat fra Forbundstinget i Etne er godkjent/underskrevet av de 4 desisorer og ligger
tilgjengelig på NKFs nettside.
Referat fra alle styremøter i 2021 skal også legges tilgjengelig.
______________________________________________________________________


