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Sted: Skype  

Tid: 16/3-2015 kl.19.30 

Tilstede styret:  

Martin Haugestad, Solfrid Lægdheim, Olaf Hafstad, Kenneth Sveen, Vidar Berg-Hansen og Hege H. 

Tidemann. Jan Åge Harjo 

 

Forfall: Arne A Lunde 

 
 
 

Sakliste: 
 
23/15 Orienteringer/oppfølginger 

 økonomi og medlemsstatus fra Kenneth 

Årsmøtet foreløpig kr 78 500,- mot kr. 87 000,- budsjettert. Kr 13000,- i overskudd på 
kalenderen. Medlemsinntektene 772 betalt kontingenten. 356' mot budsjettert 410'. Regner 
med at det kommer flere etter purring. 174 ubetalte medlemsskap. Det er overført litt over Kr. 
6' fra DK Troms Arnøya (inntekt fra Studieforbundet) 

 HQ og svenske hunder Kenneth 

Overføres til neste møte 

 Nytt fra RU (Arne/Hege) 

Dialogmøte mellom RU og FKF 18. mars. Arne A møter. 

 Eksteriørgruppe nedsatt (Hege M) 

Gruppa er nedsatt på oppdrag fra RU. Tor Einar er leder på vegne av NBK. Gruppen skal 
lage kriterier for å få holde utstilling. NESK, NISK, NMLK, NWK er med i gruppa. 

 Nytt fra DK-ansvarlig (Olaf) 

Olaf skal følge opp alle DK'er pr telefon. Det er sendt ut brev til alle DK'ene. Hege har 
snakket med DK i Tromsø om rutinene rundt Brennsholmen. Dette er et enestående tilbud til 
våre medlemmer i Troms som må ivaretas. 

Referat fra vinterprøven (Solfrid) 

http://www.breton.no/
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Et vellykket arrangement. Prøven ble gjennomført med 3 partier hver dag. Ca 110 hunder 
deltok. Fått en del tilbakemeldinger på prisene på overnatting. Dette jobbes det med til neste 
vinter og høstprøve. Kun Eukanuba som sponsor som leverte. Ønsket om dreiebok fra VK 
var ikke positivt mottatt fra dommerne. Økonomisk går det nok ikke med overskudd, men det 
blir nok ikke så stort som forrige prøver. Det er også kommet tilbakemeldinger på at to 
dagers VK er ønsket (og CACIT).   

 Brev fra Vorstehklubben ang. kuperte, importerte hunder 

Vorstehklubben ønsker å stille kuperte og importerte hunder på prøver og utstillinger. De 
ønsker en mer liberal praksis på dette fra NKK. NBK avventer og følger saken videre.  

 VM Danmark -  

Går høsten 2016. Hege M har bedt om informasjon fra E. Kallevig, dette kommer over påske. 

 

 
Saker til behandling: 
 
24/15 Ny DogwebArra på høring (frist 10. april) 

Kenneth og Solfrid jobber med dette og sender et utkast på e-post til styret.  

 

21/15: datoer for årsmøtet 2016 og breton/avlskonferanse 2015 

Årsmøtet blir første i helgen i februar (5-6 feb) 2016.  

Breton/avlskonferanse 2015 blir andre helgen i november (14 og 15 nov) 

 

25/15 Årets hunder - statutter/kriterier - videre arbeid 

Skal AR gjøre dette eller skal det opprettes en egen gruppe til dette? 

Vedtak:  Det opprettes en egen gruppe til dette for å spre oppgavene. Trygve Nordås blir 
  forespurt om å lede en slik gruppe.  

26/15 Eventuelt 

Tromsø er forespurt om å ha landstreffet i 2017. De skal komme tilbakemelding på dette.  

http://www.breton.no/
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Neste møte blir 28 april kl 19.30 

Saker til oppfølging: 

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  

10/13 Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte 

bekymringsmeldinger vedrørende gemytt? 

 

Geir Håvard, 

Arne og 

Martin 

 Oppfølging etter 

årsmøtevedtak. 

Ivaretas ifm 

prosjektet 

avlsplan av 

gemyttgruppa 

41/13 Importrapport, styret ber avlsrådet om 

innspill 

 

Martin  Videre arbeid vil 

ivaretas av 

prosjektet ifm 

avlsplan 

1/15 NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT Hege T, Geir 

Håvard, 

Kenneth 

 Avventer 

invitasjon til møte 

fra SU MidtNorge 

24/15 Høring DogwebArra Solfrid og 

Kenneth 

10. april  

25/15 Statutter årets hunder - nedsette egen 

gruppe 

Hege M  Har vært i kontakt 

med T. Nordås 

  

http://www.breton.no/

