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Sted: Skype 

Tid: 15/12-2014 kl. 1900 

Tilstede styret:  

Hege Meldal, Martin Haugestad, Geir Håvard Ingdal, Arne Abel Lunde, Morten Løken (fra kl. 

20.30?), Kenneth Sveen, Vidar Berg-Hansen og Hege H. Tidemann og Jan Åge Harjo., 
 

 

63/14 Orienteringsaker: 

økonomi og medlemsstatus mm v/ Kenneth 

Kenneth gikk igjennom regnskapet for 2014 og utkast til budsjett 2015. Regnskap i dag viser ca. 

14 000 i overskudd.  

 

nytt fra AR og FA v/ Martin 

Hatt oppe stor-Cert saken. Forholder seg til tidligere vedtak. Brian Herje er kommet inn i AR. 3-

4 kull på gang.  

 

nytt fra RU v/ Arne og Hege M 

Angående uttrekk av data fra Dogweb. Dette blir som i dag. 

- Stor Cert for NUCH blir fjernet for klubber tilslutta FKF 

- NM Lag. Forslag at 1 AK skal være inngangsbillett. For Championatpoeng må hunden holde 

VK nivå og ha fuglearbeid. 

 

Nytt fra FKF v /Hege M 

- Det er tatt via RU 

 

Nytt fra DK-ansvarlig 

- Fått inn de fleste årsmeldingene.  

- Aktivitetsplan for 2015 er etterlyst hos DK'ene 

 

FKF og JFF v/ Hege M 

Det har kommet felles høringsuttalelse fra alle JFF om utkastet til samarbeidsavtale med FKF.  

 

Saker til behandling: 

55/14 årsmøteplanlegging (program, invitasjoner, bestillinger, loddsalg/auksjon, premier, 

møteleder osv) . Planlegging av årsmøtet, årsmøtehelg, arbeidet med årsmelding og bretoninfo er i 

rute 

 

60/14 bruk av facebook som diskusjonsforum 

Datagruppa har ikke kapasitet til å følge opp administrator/moderatorfunksjon. De ber styret om å 

vente med dette. 

 

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

Gruppene er på plass.  

Helse: Hege Meldal, Nina Helberg Aurebekk og Svein Hjelle  
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Eksteriør : Jan Åge Harjo, Jan Monsen og Baard Birkeland 

Gemytt: Martin Haugestad, Geir Håvard Ingdal og Jon Aurebekk  

Jakt: Hege Tidemann, Magne Klingsheim og Kjell Engen 

Generell: Randi Mathisen, Anders Ellefsen, Øystein Ahlstrøm og Ole John Sæther 

Leder med utheva skrift 

 

64/14 oppdretterpris v/Martin 

Innspill fra AR om å opprette Årets Oppdretterpris og Hederspris. Saken vedlagt utkast til statutter.  

 

Vedtak: 

Det er en del utfordringer rundt en slik pris. Noen utfordringer er: Hva er hensikten og målet med en 

slik pris, vil man kunne oppnå målet? Vil de samme gå igjen? 

Saken må utredes bedre før det ev. er aktuelt å fremme den på årsmøtet. 

 

65/14 Hvordan skal innhold og form på styremøtereferatene være 

Det er ønskelig at vi blir enige om en fast form på referatene fra styrmøtene 

 

Vedtak: 

Referatene føres enkelt med å bare skrive saksnr, tittel og vedtak. Hvis noen er veldig uenig i vedtaket, 

kan de be om å få protokollført sin mening/synspunkt/kommentar.  

I saker hvor det er særdeles viktig med nøyaktighet og presisjon, bør forslag til vedtak/kommentar 

være skrevet på forhånd og sendt ut på forhånd. 

Der hvor det behøves skal det også være en innledning/ingress til saken. 

 

66/14 valgkomite 

Innspill fra valgkomiteens medlemmer om at det kan være hensiktsmessig med fornyelse. 

 

67/14 eventuelt 

-Neste styremøte blir 12. januar.  

 

- Geir Håvard orienterte om utfordringene med å finne ei prøvehelg til høsten. Geir Håvard, Kenneth, 

Hege T og Hege M lager en oversikt over handlingsforløpet (hva har skjedd og når). Hege T ansvarlig. 

Saken tas opp igjen på neste møte (nytt saksnummer) 

 

Hvis problemene med skype fortsetter, tar vi neste styremøte som telefonmøte  
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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 

58/14 Plan for evaluering av avlsplan Hege M Skisse laget Neste styremøte 

og på sirkulasjon 

 NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT Hege T, Geir 

Håvard, 

Kenneth 

 Neste styremøte 

 Eksteriørkonferansen 2012 Kenneth 

Hege M 

Regnskaps-

avslutning 

2014 

Neste styremøte 

 

 


