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Referat felles møte mellom styret, AR og datagruppa 8. februar, Stjørdal 

 

Tilstede styret: Hege Tidemann, Hege Meldal, Martin Haugestad, Arne Abel Lunde, Kenneth Sveen, 

Olaf Hafstad, Solfrid Lægdheim og Jan Åge Harjo 

Forfall: Vidar Berg-Hansen. Referent: Hege Tidemann 

AR og datagruppa: Arne Klingheim, Svein Hjelle, Tor Einar Jørgensen, Ketil Andresen og Bjørn 

Sakariassen 

 

1. Kommunikasjonsstrategi 

Deltakerne diskuterte bruk av www.breton.no, FB og Fuglehuden og spesielt hvordan få mer liv og 

diskusjon på nettet på våre sider.  

Konklusjoner:  

 AR og styret må bli mer synlige. Alle følger litt med og NBK svarer på alle spørsmål, 
problemstillinger som kommer opp på alle fora hvis dette gjelder NBKs, FKFs eller NKKS regler, 
strategier, avl, arrangementer ol. Hvem som svarer, vil variere med tema 

 Når DKene legger ut info på egen FB-side, så kan man dele det på fellesiden.  

 Alle arrangement skal ha en kommunikasjons-/medie-/presseansvarlig som sørger for at 
informasjon publiseres i forkant av arrangement, under arrangementet og etter 
arrangementet. Det kan opprettes egne FB sider for arrangementene.  

 
 svært lite informasjon skal bare ligge på FB, det er www.breton.no og Fuglehunden som er de 

offisielle kanalene og det skal lenkes dit fra FB 
 

2. Nytt Avlsråd,  

Svein Hjelle, Randi Mathisen og Brian Herje. Tor Einar oppdaterer mailadresser.  

Christopher Høstmælingen vil være veterinærfaglig rådgiver som før. 

Arne Klingsheim vil sitte på Bretonbasen, og vil levere data og info til AR, men ikke delta i det 

daglige og møtene.  

 

3. Uenigheter og taushetsplikt 

 I NBK skal det være stor takhøyde for uenigheter, og alle som innehar verv, har sjølsagt ulike 

meninger. Vi trenger diskusjon for å ha en levende klubb.  

AR jobber mye med folk som kan bli skuffet eller misfornøyde. Slik informasjon blir hos AR: 

 

4. Informasjon i bretonbasen om sykdom 

http://www.breton.no/
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Hvilken informasjon skal legges inn i BB når det gjelder sykdom? Vi ser mange utfordringer med å 

legge ut info der, og helsegruppa vil vurdere det. Det samme når det gjelder aggressivitet og annen 

uønska atferd. Slik informasjon blir ikke tilgjengelig i BB før NKKs organer har behandla saken ferdig 

 

5. Organisering av AR og datagruppa 

 
Oversikten over arbeidsoppgaver i AR gjennomgått 

 suppleres med hvor info skal publiseres) 

 Renskrive utstillingskritikker – eksteriørutvalget 

 Info om Asbjørn/Gunn Jenssen sin oppgave mht rtg-bilder må inn i skjemaet 

 Sende brev til hundeeier om resultatet – utgår 

 AR lager side på www.breton.no med info om gangen fra røntgen til HQ till informasjon er 
publisert 

 Infobrev til førstegangseiere –oppgaven overtas av styret 

 Motta meldinger om gemyttavvik på hunder  

 Publisering av årbok og tabeller. Framover bør man kanskje publisere noen tabeller av 
gangen, da har man også litt info etter hvert. Ikke så omfattende dokumenter å laste ned 
heller 

 

Styret 

AR  

S.H 

Datautvalget 
A.K 

BB statistikk 
www.b 

reton.no, FB 

http://www.breton.no/

