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FBBSI Winner Cup & GA
FBBSI ønsker som nevnt tidligere, at HGK skal
arrangere FBBSI Winner Cup og FBBSI’s
generalforsamling.
Vi vil gjerne imøtekomme ønsket, og har sett på
muligheter for å få til dette.
Vi forsøkte å få arrangert det i fbm vår
jubileum-spesial i Trondheim 2019, men de
syntes det ble for langt opp i landet.
Vi jobber derfor mot å få det arrangert i Osloområdet i 2020, som FBBSI ønsker.
Vi har vært i dialog med NKK for og lufte
muligheten til å få ha det i fbm en NKKutstilling, men de foreslo at vi skulle søke om
ett ekstra stor-cert i 2020, og gå for å arrangere
en egen utstilling til dette.
Dette ble drøftet på styremøtet i dag, og det ble
enstemmig vedtatt å søke om ekstra storcert/utstilling i 2020.
Det vil kunne være med å sette HGK og rasen
her i Norge «på kartet», og gi oss en flott
mulighet til å knytte kontakter på tvers av
landegrensene.
Å arrangere FBBSI’s generalforsamling, vil gi
oss en god mulighet for og få en stemme med i
saker som vil bli drøftet der.
Frem til nå har klubben vært en
«blindpassasjer» i organisasjonen, og dette
ønsker vi å snu.
Vi vil gi klubben en stemme, og delta mer aktivt
i fremtiden for å få til ett positivt og produktivt
samarbeid med FBBSI og de øvrige

Ansvar

medlemslandene i den internasjonale
raseklubben.
Ved å arrangere utstillingen selv, vil det også gi
klubben muligheter for økte inntekter, da
påmeldingsavgift vil tilfalle klubben.
Det igjen vil kunne gagne klubben i det videre
arbeidet med rasen, og vil kunne gi oss et
større spillerom for og arrangere
kurs/aktiviteter for våre medlemmer om vi får
ett overskudd.
Vi ønsker også å jobbe for å få et helt weekendarrangement helgen som Winner Cup og GA vil
gå, og jobber videre med å få en «agenda» på
plass.
Vi tar gjerne i mot innspill og ønsker fra våre
medlemmer.
Vi ønsker å presiserer at rasespesialen som
skal gå av stabelen i Tromsø i 2020, fremdeles
skal gå som normalt, og at den selvfølgelig vil
bli arrangert på best mulig måte.
Styret utformer en søknad til NKK og søker om
å få tildelt ekstra stor-cert i 2020.
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