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Tilstede: Hege M, Hege T, Vidar, Martin, Kenneth, Jan-Åge, Geir Håvard og Arne. 

 

Forfall: Morten 

 

54/14 Orienteringssaker 

Økonomi v/ Kenneth  

Medlemskontingenten er rett over budsjett på ca 372 000. Mangler noen datakostnader. SBK skal 

kreve inn penger for HQ og NBK fakturerer SBK. Mangler oppgjør på eksteriørkonferansen fra NKK, 

Kenneth hører med Gunnar H. Styret har ingen innvendinger mot å utbetale godtgjørelser tilsvarende i 

fjor. Parringsavgift er fakturert sist i juni, og alle har betalt. Salgsartiklene ser ut til å gå i null. 

Varelageret er på ca kr. 20 000,-. Kollektiv innmelding er fakturert ca Kr 7 000,- (35 valper).  

NBK har pr dags dato 967 medlemmer.  

 

Nytt fra AR og FA v/ Martin 

 AR trenger fortsatt flere ressurspersoner slik at arbeidsmengden kan fordeles på flere. Brian 

Herje ønsker å bidra i klubbarbeid etter at det ble lagt ut en oppfordring på Facebook.  

 AR jobber med retningslinjer for hva som regnes som god nok dokumentasjon (basert på 

tidligere praksis og erfaring) før hannhunder som er satt på vent, jf. avlsplanen, kan settes inn i 

avlen igjen. Kort redegjørelse for dagens praksis. 

 NBK har fremmet utfordringen med at det tar veldig lang tid før prøveresultater blir 

tilgjengelig i DogWeb til FA (felles avlsråd). Dette kan ta opp til 3mnd, og skyldes at NKK 

holder igjen data når arrangørklubbene har utestående til NKK, dvs. enkelte arrangører er seine 

med å betale avgift til NKK. 

Styret oppnevner Brian Herje som medlem i AR. 

Nytt fra RU v/ Arne og Hege M 

Arne var på møtet på Gardermoen. Flytting av NM høyfjell høst pga NKKs utstilling i september, blir 

ikke noe av. Flere saker tas opp som enkeltsaker i dag.  

Nytt fra FKF v/ Hege M 

Se egen saker 
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Nytt fra DK 

Sendt ut beskjed om frist til årsmelding. Olaf Hafstad ønsker avløsning fra og med årsmøtet som DK i 

Hordaland. Ny DK blir Paul Høines. Baard Birkeland overtar som DK i Rogaland. 

Forus Open v/ Arne 

Forus Open avlyst. Terrengene er ikke gode lengre. Gikk store deler av dagene i skog. RU anbefaler at 

det flyttes.  

Fase 1, 2 og 3-instruktruktører 

FKF har fått beskjed om hvilke fase 3 instruktører NBK ønsker (Martin, Arne og Anders).  

NBK har hatt folk på fase 1 kurs i Sør-Trøndelag som FKF ikke godkjenner uten videre. Hege følger 

opp denne saken. Lista over instruktører er gjennomgått og oppdatert. 

RS NKK 

Vi avventer referat fra avholdt RS 

Ny dogwebArra - sendt til jaktprøveledelsen 

Dette medfører ikke store endringer for prøveledelsen. Systemet som er i dag, kan ikke bygges videre 

på. Det er budsjettert med 15 mill til nytt system. Inntil videre flikkes det på det gamle.  

Oppgaven vår er å komme med innspill på hva vi vil ha med i den nye databasen. 

Status kalender 

Må få oppdatert liste over DK'er. Det er kommet inn mange bilder. Er i rute mht layout og trykking. 

 

Saker til behandling: 

55/14 årsmøtet 2015: tid og sted, innkalling, Bretoninfo, årets hunder, premier og diplomer mm 

Trondheim 7. februar 2015. Fått et tilbud fra Stjørdal og akseptert det. Hege M og Kenneth ser litt på 

hvem som inviteres.  

DK'er kommer med årsmelding innen 28. november 

Premier: kniv til årets utstillingshund og kopp til årets hund. Vi mangler den gyldne apportbukk og 

kniv til årets kombinert hund. Kenneth sjekker opp om den gyldne apportbukk og bestiller kniv til 

årets kombinert hund. 

Hege T ordner diplomer. 

Forberedelser til årsmøte tas opp som sak på neste styremøte. 

56/14 mandat RU  

NBK er enig i framlagte forslag til mandat for RU og forutsetter at den er i henhold til 
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samarbeidsavtalen. NBK presiserer at dokumentet må dateres når det er endelig vedtatt av RU og 

publiseres på FKFs nettside. 

 

57/14 endring i regelverk/championatpoeng NM lag  

FKF DU foreslår at man for kommende NM-lag sier følgende: For å kunne plasseres i NM-lag 

individuelt forutsettes det at hunden har minst et godkjent fuglearbeid og holder klassenivå i 

vinnerklasse i alle disipliner. Dette krever ingen regelverksendring da det er rom for dette under 

dagens ordlyd. 

For øvrig forelås ingen endringer. De hunder som ellers ikke holder klassenivå, men er på et premiert 

lag vil få sin straff gjennom fratrekk i poeng i lagkonkurransen. 

 

Vedtak: For NBK er det greit at den tolkningen/presiseringen som FKF DU foreslår i brev datert 7. 

april 2014 vedr. championatpoeng, gjennomføres fra og med 2015. 

Forøvrig synes vi at regelverket for NM lag gjerne kan utredes blant annet med tanke på å eventuelt 

innføre kvalifiseringskrav/adgangsbegrensinger og ev. andre endringer. 

58/14 Plan for evaluering av avlsplan og arbeid med ny avlsplan 

De settes ned grupper på 3-5 personer i ulike utvalg fordelt på: Jakt-, gemytt-,  helse- og eksteriør- og 

en  diversegruppe.  

Vedtak: Vi jobber videre for en slik modell som er skissert. Gruppene skal få fram status på de ulike 

emnene. Dette skal være et grunnlagsmateriale for AR. Hege M sender nytt forslag med personer og et 

konkret mandat på sirkulasjon. 

 

59/14 Uttrekk av data fra Dogweb, dommerinformasjon 

Vedtak: NBK ser ikke på nåværende tidspunkt at det er nødvendig med en begrensning i uttrekk av 

data. De som eier dataene,  kan være mer tydelig med tanke på åndsverk- og personvernloven som 

gjelder, på nettet. 

60/14 Bruk av facebook versus diskusjonsforum  

Datagruppa har bedt om mer tid til og utrede dette. Saken utsettes i påvente av svar fra datagruppa. 

61/14 samarbeidsavtale FKF, JFF og Tromsø hundeklubb, samt endringer i FKFs lover 

 

Vedtak:  

Hvis det er mulig i forholdt til lovmalen: 

- bør det hete tilslutningsavtale i stedet for samarbeidsavtale i og med at disse foreningene/klubbene 

gis tilnærma de samme rettigheter og plikter som klubber med direkte medlemskap i FKF 

- må det presiseres om disse foreningene/klubbene også skal ha forslagsrett til Fuglehundtinget og ikke 

bare møte-, tale- og stemmerett. NBK ønsker at de skal ha forslagsrett. 
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- ettersom det historisk sett har vist seg nærmest umulig å få fram reelle tall på antall medlemmer i 

disse foreningene/klubbene, er det rimelig at antall stemmer på Fuglehundtinget begrenses til 1. 

62/14 eventuelt 

- Neste styremøte blir mandag 15. desember kl. 19 og tirsdag 13. januar kl. 19. 

- Forslag om å arrangere avlskonferanse hvor man blant annet inviterer inn oppdrettere. Tas opp på 

neste møte. 

- Utdanne flere instruktører. Arrangere flere fase 1 og fase 2 instruktørkurs. Tas opp på neste møte. 

 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer.  

Styret diskuterte erfaringene med 

sponsorene våre siste året.  

 

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 

33/13 Endringer statistikker/lister årbok og 

bretonbasen  

 

Arne K  Oppfølging etter 

årsmøtevedtak, de 

siste tabellene er 

nå under 

utarbeidelse 

35/13 Nettsidene - forbedre layout og rutiner for 

oppdatering, inkl. kommunikasjonsstrategi 

 

Datagruppe, 

Hege 

Nettsidene 

ferdig. 

Vurdering 

av 

facebook 

gjenstår 

Oppfølging av 

årsmøtevedtak 

41/13 Importrapport, styret ber avlsrådet om 

innspill 

 

Martin  Arbeidsgruppa 

nedsatt 

Nytt 

saksn

umme

r 

NKK høring vedrørende rovdyrpolicy Hege  FKF svarer som 

forbund. Ferdig 

58/14 Plan for evaluering av avlsplan Hege  Skisse laget Neste styremøte 
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og på sirkulasjon 

 

Referent: Vidar  


