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Tid:   4/3-2014 
Sted:   Skype 
Til stede:  Hege Meldal, Vidar Berg-Hansen, Martin Haugestad, Kenneth Sveen, Morten Løken, 

Arne Abel Lunde, Geir Håvard, Jan Åge Harjo, Hege H Tidemann  
 
 
Sak 18/14 Orienteringssaker 
- Kommunikasjonsstrategi 
Settes opp til sak på neste styremøte. Må ser mer på innspill fra Marit i Fuglehunden. 
Internettsider: Tor Einar får bistand fra Smart Media til å oppdatere disse. Lite aktivitet på forumet. 
Ide å få fram hunder som starter for første gang på prøver. Nyhetssaker må komme litt bedre fram. 
Ønskelig med mere aktivitet på forumet. 
 
- Økonomi 
Årsmøtet kostet 76 000,- godt innenfor budsjett, Kalenderbidrag Kr. 53100,-. Pr i dag 692 bet 
medlemmer. NOK 280790. 308 medlemmer ikke bet. Regning på HQ 84 hunder 12300,- 18 svenske 
hunder. Disse må vi se på hva vi gjør med angående inndekning av kostnader. 
Spørsmål:  Hvordan får vi de svenske rtgbildene inn til Strinda? Noen sender direkte og noen via Arne 
Klingsheim. Strinda vil bare ha en å fakturere. NBK kan ikke dekke kostnadene for disse hundene i et 
så stort omfang. Hege Meldal tar dette med leder i SBK. 
- De gamle dokumentene 
Disse er hos Martin inntil videre. 
 
- Nytt fra DK 
Venter på oversikt fra DK’ene over hvilke aktiviteter de planlegger. Det skal sendes ut nye DK permer 
til de som ikke var på årsmøtet. DK’ene må få en oversikt/oppsett på å skrive til Fuglehunden. 
- Eventuelt 
Valpeformidler melder om stor interesse for Breton for tiden.  
 
Pokalene 
Det er ikke fått gjort noe mere med dette. Martin oppbevarer dem inntil videre. 
 
Landstreffet 2015 
Bodø jobber med å finne lokaliteter.  
 
Oppfølging av årsmøtesaker. 
Protokoll er sendt til signering 
Hege følger opp de nye lovene slik at disse blir oversendt FKF og publisert. 
Atferd. Martin jobber videre med dette 
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Sak 19/14 Årsmøtet 2015 
Kombinere/tilbud om treningssamling på Arnøya i forbindelse med  årsmøtet 2015 (som da evt vil 
være i Tromsø). Kan dette kombineres med DK og fase 1 og 2 kurs? Det må avklares med DK gruppa i 
Tromsø. Hege ser på dette videre. 
 
Sak 20/14 Fuglehundtinget.   
Saken sendt på sirkulasjon før fristen, jf. forrige styremøte. NBK har ikke levert inn forslag på 
styremedlemmer og saker. Nils B Skaar tar gjenvalg styremedlem i FKF 
 
 
Oppfølging  av saker 45/13 og 9/14 
Hege Meldal følger opp disse. 
 
Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer. 

Styret INGEN Kontinuerlig  

49/11 Idemyldring Styret  Kontinuerlig  

10/13 Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte 

bekymringsmeldinger vedrørende gemytt? 

Geir Håvard, 

Arne og Martin 

? Oppfølging etter 

årsmøtevedtak 

31/13 Utgiftsdekning arrangementskomite Kenneth Årsmøte-

helga 2014 

Ferdig, 

presenteres for 

DK mm 

årsmøtehelga 

33/13 Endringer statistikker/lister årbok og 

bretonbasen  

Arne K  Oppfølging etter 

årsmøtevedtak 

35/13 Nettsidene - forbedre layout og rutiner for 

oppdatering, inkl. kommunikasjonsstrategi 

Datagruppe, 

Hege 

 Oppfølging av 

årsmøtevedtak 

41/13 Importrapport, styret ber avlsrådet om 

innspill 

Martin  Arbeidsgruppa 

nedsatt 

45/13 Brev FKF ang. forsinka resultatregistrering Hege snarest  

9/14 Svar på brev til Harehundklubbenes 

rovdyrutvalg 

Hege snarest  

 
 
 


