
Referat NBKs samling 16. - 17. november 2013, Rica Hotell Gardermoen 

Tilstede:  

Styret: Tove, Lena, Arne, Geir Håvard, Martin, Kenneth, Baard, Morten og 

Hege 

Datagruppe: Arne K, Tor Einar, Bjørn 

10.00: Velkommen  

10.10: Nettsidene (TEJ, Bjørn) 

 presentasjon og orientering:  

 diskusjon/innspill fra salen 

 informasjonsstrategi 

 

12.00: Bekymringsmeldinger vedr. uønsket atferd (Martin, GH, Arne x 2) 

 presentasjon av forslag mht. registrering og innledning til diskusjon 

 

To tiltak: 

o skjema for å karakterisere hunder legges ut på nettet, til bruk for alle, samle 

inn data 

o bekymringsmeldinger mottas, vurderes og undersøkes nærmere, forkastes 

eller arkiveres. Martin viste flytskjema 

Styret orienterer om dette i forkant av årsmøtet 2014.  

13.00/15: Lunsj 

13.45: RAS (Hege, Baard, Martin/Arne) 

 presentasjon av forslag til RAS, innledning til diskusjon 

 diskusjon/innspill  

 medfører RAS endringer i avlsplan som bør/må legges fram for årsmøtet? 

En del endringer i utkastet gjort: 

o innledning forkorta 

o konsistens i begrepsbruk 

o tallmaterialet oppdateres 

Avlsplanens mål og tiltak tas inn i RAS uforandra. Ellers oppdateres teksten med oppdaterte 

data fra breton basen 



17.00: Endringer i årbok og statistikker (Arne K og Martin) 

Arbeidsgruppe Odd Harald, Martin og Arne K har sett på dette 

o kritikkdelen forenkles 

o tispe – og hannhund liste erstattes med annen liste 

o alt manuelt arbeid skal minimaliseres 

o diverse lister og statistikk tas ut fra breton basen jevnlig 

o alle kritikker skives inn på vanlig måte i år pga det er ikke tatt stilling til hva som skjer 

med årboka 2013 

Styret tar opp saken før årsmøtet og budsjettbehandling.  

18.15: Nettsidene (TEJ, Bjørn) 

 presentasjon av redigerte nettsider 

 presentasjon av strategidokument 

 presentasjon av dokument som beskriver ansvarsfordeling mht. publisering 

Bjørn og TEJ tar kontakt med Smart Media for å få gjort de siste endringene. Bjørn og TEJ 

ferdigstiller dokumentet om informasjonsstrategi. Utfordringen framover vil være å få 

stoff til nettsidene. 

19.00: Slutt og middag kl. 20.30 

 

 

 

  



Søndag 17. november 

08.45: Årsmøtet 2014 

a) 08.45 – 09.45: regnskap 2013 og budsjett 2014. Kenneth 

NBK har ikke det ønska handlingsrommet framover, stadig større del av inntektene er 

bundet til faste utgifter.  

b) 09.45 – 10.30: DK-perm: Morten 

Morten lager DK-perm til alle til årsmøtet. Det blir møte med alle DK`ene 

fredagskvelden og lørdagsformiddag. Alle DK og andre må skrive årsmelding til 

bretoninfo før jul, Morten påminner. 

c) Forslag program årsmøtehelga 

d) forretningsorden – forslag gjennomgått og mindre justeringer gjort. Publiseres 

fremst i Bretoninfoen 

e) formålsparagraf – nye lover (Hege og Baard). Gjennomgang av lovene der 

lovkomiteen innspill er imøtekommet. Endringer i formålsparagrafen. Fremmes som 

sak på årsmøtet. 

f) forslag fra styret eller medlemmer til behandling? Diskusjon rundt mulige forslag til 

endringer i avlsplan. 

 

13.15: Slutt og vel heim 

Referent Hege 

,  


