
  
Årsmøte 04.06.22 på Aurdal Fjordcamping kl 17.00.  

 
 
DAGSORDEN   
Sak 1. Godkjennelse av innkallelsen  
Sak 2. Valg av ordstyrer, tellekorps, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen.  
Sak 3. Referat fra årsmøtet 2021  
Sak 4. Styrets beretning 2021  
Sak 5. Regnskap for 2021 med revisjonsberetning og budsjett for 2022.  
Sak 6. Innkomne saker / forslag.  
Sak 7. Valg av styre, valgkomité og revisor. 
 

Velkommen! 
Styret 
 
 
 
Sak 3: Referat fra Årsmøte 2021

Referat fra årsmøte i Norsk Briard Klubb 2021 
 
Dato: 2. mai 2021 
Tid: 19:00 
Sted: Teamsmøte 
Antall stemmeberettigede til stede: 16 
Møtet ble avsluttet kl 20:24  
 
 

DAGSORDEN   
 
Sak 1. Godkjennelse av innkallelsen  
Vedtak: Innkallingen ble sendt ut med utgangspunkt i at møtet skulle avholdes 23. april. Vi 
måtte utsette møtet ei uke pga ekstraordinært RS hos NKK.  
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 
 



Sak 2. Valg av ordstyrer, tellekorps, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen.  
Ordstyrer: Else Marie Ulimoen.   
2 stk til tellekorps: Anne Laura Rasch Haugen og Monica Engebretsen.  
2 referenter: Siri Guldseth og Line Andersen 
2 medlemmer til å underskrive protokollen: Bodil Økland og Helle Lehnert 
 
Sak 3. Referat fra årsmøtet 2019 (årsmøtet 2020 ble avlyst).  
Vedtak: Referat fra årsmøtet 2019 godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 4. Styrets beretning 2019 og 2020.  
Kommentar fra leder: Revisor for 2019 var Steinar Sand, mens revisor 2020 var Bjørn 
Ulimoen. 
Vedtak: Styrets beretning for 2019 og 2020 godkjent med leders kommentar. Kommentaren 
er innarbeidet i årsberetning for 2019 og 2020.  
 
Sak 5. Regnskap for 2019 og 2020 med revisjonsberetning og budsjett for 2021.  
Nesten ingen utgifter i fjor, og kun medlemskontingenter som inntekter. Største kostnad var 
klubbens gave til NKK på 8000. 
 

• Vedtak: Regnskap for 2019 og 2020 godkjent uten kommentarer. 
• Vedtak: Revisjonsberetning for 2019 og 2020 godkjent uten kommentarer. 
• Vedtak: Budsjett for 2021 godkjent.  

 
Leder forklarte litt omkring spesialen og hvordan denne kan påvirke budsjettet vårt. Dersom 
årsmøtet vedtar navnebytte på klubben kan det hende budsjettet ikke vil stemme så godt, 
siden vi da må trykke opp nytt profileringsutstyr feks. I år vil vi for øvrig benytte restlager av 
rosetter og diverse. Vi kan da også selge ut profileringsutstyr litt billigere. Det vil 
sannsynligvis ta noe tid før navnebyttet er godkjent hos NKK.  
Det nye styret tar med seg videre tanken om å få gjennomført loddsalg via FB og betaling via 
VIPPS. Det vil dog påløpe kostnader ved å sende ut premier. Dette må det tas høyde for ved 
et eventuelt lotteri.  
 
Sak 6. Innkomne saker / forslag.  
 
Sak 6.1: Endring av klubbens navn (forslag fra styret). 
12 personer stemte for å endre navn på klubben.  
1 stemte mot å endre navn på klubben. 
3 stemte blankt. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme.  
 
Styret søker NKK om å endre klubbens navn til Norsk Briard og Picard Klubb – forkortet NBPK.
 
Sak 6.2: Krav til deltakelse i brukshundklasse på utstilling. 
Vedtak: Vedtatt med følgende kommentar:  



Lista over hvilke krav som gjelder pr i dag rettes opp i henhold til NKKs gjeldende regler. 
Denne listen er ikke oppdatert med ny betegnelse for det som tidligere het IPO (og som nå 
heter IGP). Det er også enkelte grener som pr nå ikke lenger arrangeres. Det kan dermed 
komme endringer på denne lista uavhengig av Norsk Briard Klubbs vedtak.  
 
Styrets forslag ble vedtatt med 15 stemte for å innføre HWT som ett av flere alternative
brukskrav for tildeling av WCC og dermed deltakelse i brukshundklassen på utstilling.  1
stemme mangler pga at medlemmet falt ut av møtet ved avstemningen.  
 
Sak nr 7: Valg av styre, valgkomité og revisor. 
Dato oppført under valgkomitéens innstilling er feil ihht endret dato for årsmøtet. Korrekt 
dato påføres valgkomitéens innstilling.  
 
Nytt styre: 
Alle innstilte medlemmer ble innvalgt ved akklamasjon.  
 
Valgkomitéen:  
Helena Hjerpe valgt for ett år til formann.  
Ingen ønsker å ta på seg vervet som vara-medlem i komitéen.  
 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne personer som kan ta på seg vervet som vara i 
valgkomitéen.  
 
Revisor: 
Revisor: Martin Lehn Koppang sjekker ut med en autorisert revisor. Vara-revisor:
Bjørn Marius Ulimoen (1 år)  
Kasserer må også på plass, da nåværende kasserer ønsker å gå av. Dette må styret jobbe med
framover.  
 
I etterkant av årsmøtet ble det avklart at sittende kasserer Svein Eslund tar på seg vervet for 
et år til. Med det sa også innvalgt vara-revisor Bjørn Marius Ulimoen seg villig til å ta på seg 
vervet som revisor.  
 
Revisor for 2021 blir dermed Bjørn Marius Ulimoen.  
Kasserer for 2021 blir Svein Eslund. 
 
 
 
Ådalsbruk, 3. mai 2021 

       
Siri Guldseth       Line Merethe Andersen 
(sign)        (sign) 
 



     
Anne Laura Rasch Haugen     Monica Solveig Engebretsen 
(sign)        (sign) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sak 4: Styret beretning 2021 
 

Årsberetning 2021 
 
Årsmøte 2021
Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt på Teams 02.05.21
 

Styret, komiteer og verv 
Styret har i perioden 2021 bestått av:  
 
Leder:        Monica Solveig Engebretsen  
Nestleder:      Linda Laane  
Sekretær:      Line M. Andresen
Styremedlem:      Martin  Lehn
Styremedlem:      Helle Lehnert
1. varamedlem:     Ida M Stiansen  
2. varamedlem:     
 

Bodil Økland

Kasserer (utenfor styrets midte): Svein Eslund 
Revisor:    
 

Bjørn Ulimoen 

Valgkomité:    Helena Hjerpe 
    
 
NKK-representant har vært Else Marie Ulimoen  
Materialforvalter har vært Bjørn Ulimoen 
 

Styremøter  
Det har i 2021 vært avholdt 5 styremøter. Disse har vært videomøter som har fungert veldig bra. Det har også 
vært kommunikasjon på fbsiden mellom styremøtene.
 

Tidsskrift  
Medlemsbladet BRIARD utkom med 1 nummer i 2021. Redaktør har vært Linda Laane. 
 



Internett  
Ansvarlig for oppdatering av klubbens sider på internett har vært Siri Guldseth og Monica Engebretsen. Klubben
har også hatt en åpen side på Facebook som er brukt til aktiv informasjon ut til medlemmene. Her har også 
medlemmene hatt mulighet til å kommunisere direkte med klubben. Dette har fungert godt, da medlemmene 
har fått raske svar og avklaringer på spørsmål som dukker opp.  

Samarbeid  
Norsk Briard Klubb har opprettholdt medlemsavtalen med Norsk Kennel Klub (NKK) i 2021.  Else Marie Ulimoen 
deltok på NKKs representantskapsmøte 2021. 
 
Klubben har også forlenget sitt formelle samarbeid med Raseklubbenes Felles Allianse (vedtatt på årsmøtet 
2017), en sammenslutning av raseklubber som har såpass få medlemmer at vi sjelden får gjennomslag for saker
på NKKs representantskapsmøte. Vår representant i RFA har i 2021 vært Else Marie Ulimoen. Hun har deltatt 
på de aller fleste møtene i alliansen. Kostnaden for medlemskapet er kr 500,- pr år.  
 

Medlemstall  
Klubbens medlemstall pr. 31/12/21 var 69 (61 hovedmedlemmer og 8 husstandsmedlemmer). 
 

Kontingent  
Medlemskontingenten har i 2021 vært kr. 250,- for hovedmedlem og kr. 50,- for husstandsmedlem. 
Medlemmene har i tillegg betalt en grunnkontingent til NKK på kr 234,-
 
Avlsråd og valpeformidling  
Styret har i perioden fungert som avlsråd og valpeformidler.   
 

BRIARD 
Registerte briarder i Norge 2021
 Totalt antall Norske kull Importer 
2021 14 2 (6+7) 1
 
Det skal også bemerkes at det ikke er alle briarder som importeres som omregistreres til Norge. Dermed 
kommer ikke disse med i våre tall. Det skal også bemerkes at innavlsgrad basert på det som kommer fram på 
stamtavla i DogWeb ikke alltid stemmer pga at enkelte hunder kan figurere med ulike registreringsnumre i 
stamtavla og vil dermed identifiseres som to ulike hunder i beregningsprogrammet (som baserer seg på reg.nr 
og ikke navn).  
 

Røntgenresultat  for briard 2021:
HD-status: A B C D E 
2021 1 1 7 1 - 
AD-status: 0 1 2 3  
2021 3 1 -  
 

PICARD 
Det var 1 kull med 4 valper i 2021 

Det var en picard som ble røntget i 2021, dette var en re-røntging og resultatet var C uten forkalkninger.
 
Utstilling: 
Det var 18 utstillinger med 53 deltagende Briarder, det var en deltagende Picard (som var på Spesialen)

Vinnere av NBrKs årskonkurranser 2021



Årets Utstillingsbriard: Goblinwalley Light In Black, NJV-21
Championat: Red Divaz Nikola Tesla AT
Årets Veteran: Goalgetter No3 ManU Mrs Giggs
Årets Junior: Goblinwalleys Light In Black
Årets Oppdretter: Ingen oppfyller kravet.
Årets Avlshann: Ingen oppfyller kravet.
Årets Avlstispe: Ingen oppfyller krevet.

Årets Picard : Noemie v d Boevendjikse Hoeve
Tittelvinnere 2021: 
 
Briard: 
Norsk vinner 2021 BIR Yours Truly 
Yasmin Dalido

Norsk Juniorvinner 2021 
Goblinwalley Light In Black

Picard:
Ingen picarder oppfyller noen av 
kravene.

Årets konkurransehunder 2021     

Årets lydighetshund:  Klasse 2: Essence of Love Dalido, fører: Anne Laura Rasch Haugen 
    
Årets rallylydighetshund:  Klasse 1: Eu de Luxx Sent From Above XX, fører Helle Lehnert
    Klasse 2: Noemie v d Boevendjikse Hoeve, fører Line M. Andersen 
    Klasse 3: Essence of Love Dalido, fører Anne Laura Rasch Haugen 
 
Årets brukshund :  
 
Allsidighetsprisen: Essensce of 
Love Dalido, eier Anne Laura 
Rasch Haugen.

SL3: Norway’s King Tiamo du Manoir Noble, fører Bodil Økland 

Briard & Picard spesialen  
Spesialutstillingen 2021 ble arrangert i pinsen på Aurdal Fjordcamp i Valdres, søndag 23.05. Dommer var Jari 
Partanen, Norge.  
 
Antall påmeldte briarder var 12 voksne fordelt på 4 hannhunder og 8 tisper.  Antall påmeldte picarder var 1 
tispe.  
Det var 2 nedklipte briarder påmeldt.
 
Resultat briard: 
BIR:    C.I.E N DK UCH RLI RLII LPI NV-20 Essence Of

Love Dalido
BIM:    Happiness Bella's Liberi



BIR Veteran  N DK UCH Goalgetter No3 Man U's Mrs 
Giggs

Cert – hannhund:  Happiness Bella's Liberi
Cert – tispe:   Goblinwalley Light In Black
 

Resultat picard: 
BIR:  RL1 Noemie V.D Bovendijkse Hoeve
 

 
 
Aktiviteter 
 
Gjeterhundkurs: 
Det ble arrangert 3 gjeterhundkurs for Briard/Picard hos Fjellgjeting.
 

Medlemstreff  
Det ble ikke arrangert medlemstreff ut over det som ble avholdt lørdag ifm spesialutstillingen.  
 
Lokale aktiviteter  
Styret har ikke mottatt noen informasjon om spesielle aktiviteter i distriktene. 
 

Generelt  
Styret vil få takke alle for samarbeidet i årene som har gått, og ønsker lykke til videre i 2022
 
 
Kodal 20.05.22
For styret i Norsk Briard Klubb  

 
Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen tas til etterretning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 5. Regnskap med revisjonsberetning for 2021. 
 

INNTEKTER 2021 2020

KONTINGENTER 15 775 16 625

BRIARSPESIALEN 4 452 6 426

SALGSINNTEKTER 511 511

MVA-KOMPANSISJON 
GAVE FRA BRUNO

6 426

RENTEINNT 18
SUM INNTEKTER

KOSTNADER

27 164 23 580

UTSTILLINGSKOSTN. 5 485

Avskr varer 8 460

SIMPLY.COM 1 141

STYREMØTER/GENERALFORSAMLING 928
PREMIER/VAREKJØP 450

PORTO/REKVISITA/ANONSER 627

GAVE/STØTTE TIL NKK 8 000

KURSKOSTNADER 500

Sum kostnader 15 086 10 505

OVERSKUDD
BALANSE
EIENDELER

12 078 13 075

VAREBEHOLDNING 23 080 31 540



FORDRINGER

KASSE 5 236 5 236

BANK 92 981 72 442

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL

121 297 109 218

EGENKAPITAL 1/1 109 777 103 359
OVERSKUDD 12 078 6 418

EGENKAPITAL 31/12 121 855 109 777
Dato 04.04.2022

Linda Laane Line M. Andersen Martin Lehn Koppang 
Nestleder Styremedlem/Sekretær Styremedlem

Hele Lehnert
Styremedlem

 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Til generalforsamlingen/årsmøtet i
Norsk Briard og Picard Klubb

REVISJONSBERETNING 2021
Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Briard og Picard Klubb for året 2021

Regnskapet viser et årsoverskudd på kr. 12.078,- og en egenkapital ved årets slutt på kr. 121.855,-

Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse.

Årsregnskapet og årsberetningen er av gitt av styret i klubben.

Revisjonen er utført på en slik måte at den skal kunne gi et forsvarlig grunnlag for følgende uttalelse:

Årsregnskapet for 2021 gir uttrykk for klubbens økonomiske stilling pr. 31.12.2021.

Styret har oppfylt sine forpliktelser for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapets 
opplysninger.

Aurs og, 4.5.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDSJETT 2022 
 

INNTEKTER   2022  2021 

      



Kontingenter   16625  16000 

Briard- og picardspesialen   6000  9000 

Salgsinntekter lodd/effekter m.m. 6000  6000 

MVA-kompensasjon  0  1500 

Renteinntekter  18  33 

      
Sum inntekter  28643  32533 

            
KOSTNADER      

Briardbladet   0  0 

Varekjøp   3000  8000 

Utstillingskostnader  10000  10000 

Styremøter generalforsamling 3000  3000 

Premier   10000  10000 

Porto/rekvisita  1200  1200 

      
Sum kostnader  27200  32200 

      
Overskudd   1443  333 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Regnskap for 2021, revisjonsberetning for 2021 samt budsjett for 2022 godkjennes.  
 
 
 
 
 

6. Innkomne saker / forslag.  
 

Sak til Årsmøte 4. juni 2022, i Norsk Briard og Picard Klubb

Jeg har registrert at det ikke lenger blir annonsert fødte kull i medlemsbladet. Det er 
mulig at dette bare er en glipp, men etter å ha skrevet en mail til redaktør uten å få noe 
svar på dette utover at det skulle tas med tilbake til styret, så tenker jeg det er greit å få 
formalisert dette.

Det ble for noen år siden vedtatt i styret at alle fødte briard- og picardkull skulle 
offentligjøres i bladet. Dvs. at det skulle opplyses om oppdretter, foreldredyr, antall 
valper og om kullet oppfyller klubbens krav til avl og hva som evt. mangler for at 
kravene skal være oppfylt.

Klubbens viktigste oppgave er å påse at avl går i riktig retning og hovedverktøyet er 
avlsregler og anbefalinger. Jeg synes derfor det er betenkelig at det ikke lenger blir 
opplyst om fødte kull oppfyller klubbens krav til avl eller ikke. Dette er opplysninger 
som ligger åpent på Dogweb og er på ingen måte konfidensielt, men det kan være litt 
vanskelig for den vanlige hundeeier å finne. Jeg tenker at det er viktig å synliggjøre for
valpekjøpere og andre hvilke oppdrettere som har kull som oppfyller kravene til helse 
og mentalitet og hvem som ikke gjør det.



En annen side av dette er at de oppdrettere som gjør alt riktig og bruker tid og penger 
for at kullet skal oppfyllet alle kravene til avl, ikke får noen som helst kredit for å gjøre
denne jobben, men blir satt i samme bås med mindre seriøse aktører.

Forslag til vedtak: Alle fødte briard og picardkull i Norge (også kull der oppdretter 
ikke er medlem av klubben) skal offentligjøres i medlemsbladet, Briard. Det skal 
opplyses om hvem som er oppdretter, foreldredyr, antall valper og om kullet oppfyller 
klubbens krav til avl, og evt hva som mangler for at kullet skal oppfylle kravene.

Mvh

Else Marie Ulimoen
 
Styrets kommentar: Det er ett styrevedtak fra tidligere om at alle fødte kull skal offentliggjøres i 
Briardbladet, dette kom dessverre ikke med ved forrige utgave, noe nye styret og redaktør har 
beklaget. 
 
 
 

7. Valg av styre, valgkomité og revisor.    
 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Norsk Briard og Picard Klubb

Leder: Monica Solveig Engebretsen, ikke på valg
Nestleder: Helle Lehnert, ny, 2 år
Sekretær: Line M. Andersen, ikke på valg
Kasserer:     ny, 2 år
Styremedlem: Martin Lehn Koppang, ikke på valg
Styremedlem: Catherine Plischewski, ny, 2 år
Varamedlem: Bodil Økland, gjenvalg, 1 år
Varamedlem: Linda Laane, ny, 1 år

Valgkomiteen:
Leder: Else Marie Ulimoen, ny, 2 år
Medlem: Siri Gulseth, ny, 1 år
Vara: Tonje Mylius Engerud, ny 1 år

Det er ikke kommet forslag på andre kandidater.
 

Styrets forslag til vedtak: Valgkomitéens innstilling vedtas.   
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