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Referat fra styremøte nr. 1, 12. januar 2012
Deltakere:
Gunnar Handberg
Arne Abel Lunde
Kenneth Sveen
Martin Haugestad
Lars Farnes
Lena Marie Borlaug
Elisabeth Myrengen, tiltråde møte kl. 20.20
Rune Østraat
Geir Håvard Ingdal

Forfall:
Saksliste:
Sak 123/12
Status økonomi
Gjennomgang av regnskap for 2011 og budsjett arbeid for 2012.
Sak 124/12
Medlemsregister
982 medlemmer for 2011, 524 medlemmer for 2012 så langt.
Sak 125/12
Utgående post
Ingen
Sak 126/12
Innkommende post
Nytt brev i fra FKF angående nye lover 16.12.2011, erstatter tidligere brev
Sak 127/12
Nye lover NBK
Styret fremmer forslag til nye lover i henhold til NKK’s nye lovmal.
Sak 128/12
Gjennomgang av forslag til ny organisering av forholdet mellom FKF/NKK og Raseklubbene for å
gjøre FKF til et forbund med stemmerett i NKK RS
De nye FKF lovene er tilpasset NKK forbunds mal. NBK, NESK og RU leder hadde et oppklarings
møte med NKK i etterkant av RU møte 9/1-12.
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De nye lovene ivaretar Raseklubbenes genuine raseansvar og i saker som berører raseforvaltningen er
det sikret en direkte kommando linje mellom Raseklubb og NKK. Med de nye FKF lovene vil NBK’s
NKK medlemskap gå igjennom FKF.

Sak 129/12
AR v/Martin presenterte den nye avlsplan og retningslinjer for AR.
Avlsplanen med retnings linjer tas til etterettning og forelegges Årsmøte for behandling
Sak 130/12
Arbeidet med strategiplanen er nå fullført og forelegges Årsmøte for behandling.
Sak 131/12
DK ansvarlig fremmet forslag om å reorganisere DK arbeidet på Østlandet. I den nye strukturen
foreslås det å samle syd og nord til en gruppe med en DK. Gruppa skal selv organisere seg med
kontakt personer/grupper i de ulike områdene som da blir liggende under DK Østlandet. De impliserte
parter har vært med i prosessen, og på bakgrunn av redegjørelsen som ble gitt slutter styret seg til
denne reorganiseringen.
Sak 132/12
Krav til Elitehund.
Med den nye premieskalaen på utstilling har det blitt vesentlig vanskeligere og oppnå de gamle
kravene til Elitehund. Den gamle 1. premien dekker både Exellent og deler av VeryGood. For mange
kan det være en ekstra motivasjons faktor å kunne få tittelen Elitehund.
Styret besluttet at Elitehund kravet skal følge N JCH kravene med tanke på utstillings premie.
Elitehund tittelen tildeles hunder som har oppnådd minst VeryGood på utstilling og 1AK på jaktprøve.
Sak 133/12
Årsmøte 4. februar
- Lars er toastmaster under Festmiddagen
- Martin er ansvarlig for lotteri/amerikansk auksjon under festmiddagen.
o Noen av premiene er: 2 døgn med laksefiske, valg fri jaktvikend (elg, hjort,
storfugl), treningskort på Krogstad Herregård, Provit hundefor, …)
- Gunnar har ansvar for festmiddagen og programmet på kvelden sammen med Lars.
- AR deler ut årets premier til årets hunder med mer.
- Styrets Årsberetning
- Innkommende saker til Årsmøte
o Sak i fra Nils B. Skaar
o Sak i fra Arne Klingsheim
o Sak i fra Halgeir Bergh
o Valgkomiteen’s innstilling
Provit inviteres til et foredrag om foring av hund i forkant av årsmøte og til å delta på festmiddagen.

-2-

NORSK BRETON KLUBB

Bank konto:
4213.48.53896

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

12.1.2012

.

Sak 134/12
NBK’s Avlsråd ønsker å rette ett større fokus på oppdretterne for å stimulere til å få flere
dokumenterte hunder noe som vil gagne vårt avlsarbeid.
Det opprettes to oppdretter priser:
Årets oppdretter tildeles den oppdretter som har flest full dokumenterte avkom igjennom siste
kalenderår.
NBK’S Hedersoppdrett tildeles oppdretter som igjennom sitt avls arbeid har kull som oppnår 1AK på
jaktprøve innen kullet har fylt 5 år. For å få en slik hederspris må minimum 50 % av valpene i et kull
ha fått 1AK, minimum 3 avkom må ha oppnådd 1AK for at NBK’S Hedersoppdrett skal kunne deles
ut. Oppdretterne må selv melde inn resultater med mer til AR.
AR lager retningslinjer for oppdretter prisene.
Styret synes dette er en glimrende måte å verdsette hardt arbeidende oppdrettere på og slutter seg til
dette forslaget.
Sak 51/11
Klubbens arkiv rutiner.
Klubben har mange dokumenter liggenes i pappesker. Her finnes det mange dokumenter av historisk
verdi, bl.a. gamle styre og årsmøte protokoller som klubben må arkivere på en forsvarlig måte. Tor
Einar har tatt på seg jobben med å skanne inn de relevante dokumentene og legge dem ut på våre web
sider.
Styret vil takke Tor Einar for at han tar på seg dette viktige arbeidet!
Sak 52/11
Lars la frem skisse til hvordan NBK kan jobbe for å heve kunnskapsnivået blant våre hundeførere.
Styret slutter seg til dette.
Sak 135/12
Oppfølgingssaker:
Sak
Aksjon
17/08 Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig med
flere aktuelle sponsorer.
48/11 Innkalling til Dommerkonferanse.

Ansvarlig Frist
Styret,
INGEN
Martin
Lars

Status
Kontinuerlig
arbeid

49/11

Ide myldring

Styret

51/11

Rune jobber med klubbens arkiv rutiner

Rune

Kontinuerlig
arbeid
Fullført

52/11

Konkretisere hvordan få bedre hundeførere. Lars Lars
lager et strategidokument, og drar veksler på
klubbens hundefører elite!!
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Snarest

Ønskes til Fullført
Styremøte
i
september
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Martin Haugestad
Sekretær
NBK
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