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Sted: Skype og telefon 

Tid: 23/2-2015 kl.19.30 

Tilstede styret:  

Martin Haugestad, Solfrid Lægdheim, Olaf Hafstad, Arne Abel Lunde, Kenneth Sveen, Vidar Berg-

Hansen og Hege H. Tidemann. Jan Åge Harjo 

 

Forfall: Hege Tidemann 

 
 
 

18/15 Orienteringer 23. februar 

 økonomi/medlemstall: Kenneth: Årsmøtet ender omtrent på budsjett. Fått inn Kr. 46 000,- på 

kalenderen (litt over budsjett). 701 medlemmer har betalt medlemskontingent. Ca 350 har 

ikke betalt.  

 HQ-svenskregistrerte hunder: Kenneth: Ikke helt avklart. Kenneth har sendt et forslag til 

Lennart i Sverige på rutine. Kenneth følger opp denne saken.  

 nytt fra RU og FKF (saker, forberedelser til Fuglehundtinget Alta, valg) Arne/Hege M: NBK 

har ingen forslag å fremme til Fuglehundtinget. Fuglehundtinger i Alta i år.  

 nytt fra DK-ansvarlig Olaf 

 SBKs 40-års jubileum Hege M: Feires i helgen fra juli til august (31/7-1/8). Styret bør være 

representert her. 

 VM i Danmark 2016 - forberedelser og informasjon. Det er et ønske at NBK stiller lag der. 

Hege M henter inn mere info om dette.  

 revisjon av driftskonsept - Hege M sender ut dokumentasjon på dagens driftskonsept. Alle ser 

på sine funksjoner. 

 bretongensere - informasjon ut på nettet og til Fuglehunden  

 generalforsamling Fuglehunden – representasjon. Vi prøver å få tak i dato. Kenneth møter (hvis 

det passer) 

 rapport fra alle arbeidsgruppene prosjekt Kunnskapsgrunnlag avlsplan 

Helse: Nesten ferdig med alt unntatt HD 

Jaktegenskaper: Ikke kommet i gang. 

Generell: Fordelt arbeidsoppgaver. Sliter med å få ut data av bretonbasen på en enkel måte. 

Eksteriør: Har kommet i gang 

Gemytt: Har begynt jobbinga.  

 

 

Saker til behandling: 

 

 

19/15 Kriterier for å holde utstillinger.  

NBK har fått i oppgave av RU og sette ned et utvalg for å se på kriteriene for å få holde utstilling. 

http://www.breton.no/
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Vedtak: Tor Einar Jørgensen blir spurt om å lede dette utvalget. 

 

20/15 Sponsoravtale fôrprodusent   

Vedtak: NBK fornyer avtalen med Eukanuba i 2 år.   

 

21/15 Datoer for årsmøtet 2016 (6. februar?) og Breton.-konferansen 7. og 8. november 2015 

Vedtak: Datoene er satt i forhold til forslaget.  Begge blir avholdt i nærheten av Gardermoen. Kenneth 

tar kontakt med aktuelle hotell allerede nå.  

 

22/15 Informasjon ut til alle DK om forventninger til økonomi, studieforbundet natur og miljø 

mm  

Vedtak: Det er kommet mange nye DK'er. Det må sendes ut info til alle om krav til økonomi og 

rapportering. Hege M, Kenneth og Olaf utarbeider et felles informasjonsskriv til DK'ene. 

 

4/15 Retningslinjer for jaktprøvearrangører (sak fra møtet 12. januar) 

Vedtak: Hege M. reinskriver forslag og sender det ut til styret.  

 

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 

http://www.breton.no/
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35/13 Nettsidene - forbedre layout og rutiner for 

oppdatering, inkl. kommunikasjonsstrategi 

og Fuglehunden 

 

Datagruppe, 

Hege M 

Redaktør 

Fuglehunden 

avsluttes Oppfølging av 

årsmøtevedtak. 

Diskutert 8. 

februar med 

datagruppe og AR 

Stjørdal 

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 

4/5 Retningslinjer for ledelse av jaktprøver i 

regi av NBK 

 

Hege M, 

Hege T, 

Kenneth 

avsluttes Utkast foreligger 

og er behandla, 

avsluttes neste 

gang 

10/15 Styrets og ARs synlighet i Fuglehunden, 

på www.breton.no og i sosiale medier 

Hege M avsluttes Diskutert 8. 

februar Stjørdal 

med datatgruppe 

og AR 

  

http://www.breton.no/

