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Sted: Skype  

Tid: 28/4-2015 kl. 20.00 

Tilstede styret:  

Solfrid Lægdheim, Olaf Hafstad, Kenneth Sveen, Arne A Lunde, Vidar Berg-Hansen og Hege H. 

Tidemann. Jan Åge Harjo 

 

Forfall: Martin Haugestad, 

 

 
 
Sakliste: 
 
27/15 Orienteringer/oppfølginger 
 

 Økonomi og medlemstall: Kenneth 

852 betalende medlemmer (Kr. 393') 87 som ikke har betalt (Kr. 40').  

 Oppdatert info i Br.reg: Kenneth 

Mangler årsmøtereferat for å få oppdatert i Brreg.  

 Hq-avlesning svenskregistrerte hunder: Kenneth 

Har ikke fått fulgt opp dette.  

 

Nytt fra FKF/RU: Arne (Hege) 

Uttrekk fra Dogweb. FKF har trukket sin sak om dette.  

 

Representasjon på SBKs 40-års jubileum 

Er første helgen i august. Kenneth skal hit og kan representere NBK. Det må ordnes en gave 
til dette.  

 Generalforsamling Fuglehunden - representasjon 

Skal avholdes i løpet av juni 2015. Vi må komme tilbake til dette. 

http://www.breton.no/
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 Rapporter fra gruppene som jobber med Kunnskapsgrunnlaget for avlsplan: Hege 

De fleste gruppene har kommet i gang, og holder på å samle trådene. 

 Statusrapport fra Tor Einar Jørgensens arbeidsgruppe: kriterier for utstillinger: 
Hege/Arne 

Er i gang. Mange raseklubber har meldt seg på.  

 Nytt fra DK-områdene og DK-ansvarlig: Olaf 

Vært i kontakt med alle. En utfordring at DK'ene ikke har tilgang til NKK sitt medlemsregister.  

Det planlegges aktiviteter i de fleste distrikter. 

Gunnar Guttormsen ønsker og arrangere et apportkurs, og ber om støtte til dette. Styret er 
positiv, men ønsker et kostnadsoverslag/budsjett på dette før det gjøres et endelig vedtak. 
Olaf tar dette med Gunnar.  

 VM-Danmark 2016: informasjon mottatt fra E. Kallevig: Hege 

Hege hører med Lena og Anders om de kan være koordinator/prosjektleder. Infobrev fra E. 
Kallevig legges ut på: www.breton.no  

 Representasjon andre jubileer i 2015: Hege 

Ordnes gave fra NBK. Kommer tilbake til dette. 

 Høring DogwebArra: Solfrid/Kenneth 

Det er svart på dette fra NBK 
 
 
Til behandling: 
 
28/15 Ny representant i komiteen for fellesutstillinga Midt-Norge 
Marit Paulen ønsker å trekke seg og ber styret finne en erstatter for henne.  
 
Olaf snakker med Ole John om dette og finner mulige kandidater 
 
29/15 Revisjon av driftskonseptet 
Saken utsettes til neste møte. 
 
30/15 Behov for nye og andre salgsartikler 
Solfrid gjør en vurdering i lag med Tor Greve om hva som bør skiftes ut og fornyes. 

http://www.breton.no/
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31/15 Klubbvimpel - på avveie og/eller må vi kjøpe ny før landstreffet 
Hege T etterlyser Roll-up og vimpler på www.breton.no og Facebook. (alt har kommet til 
rette) 
 
32/15 NM-lag vinter: erfaringer og rutiner, laguttak, sponsor etc. 
Det gikk greit med sponsorer (materiell ble sendt ut litt seint fra Eukanuba). 
 
Uttak i NM må få nye/bedre rutiner internt i NBK.  
 
33/15 Evaluering av vintersesongen mht jaktprøveresultat, oppdateringer nettside og 
Facebook 
Grei informasjon som legges raskt ut på facebook og www.breton.no. Styret er veldig fornøyd 
med jobben som gjøres av de webansvarlige. 
 
34/15 Eventuelt 
Litt lite påmeldte til landstreffet. Komiteen oppfordres til "annonsere" mer på FB og nett.  
 
Neste styremøte 9. juni 
 
Oppfølgingsaker: 
 
1/15 Høstprøven/møte med SU MidtNorge? Hege T/Kenneth 
Geir Håvard jobber med dette. Det er innhentet to tilbud fra andre lokaliteter som vurderes. 
Det jobbes videre med dette. 
 
Egen gruppe for å se på statuttene for årets hunder 
Hege M har spurt Trygve Nordaas om han kan lede dette arbeidet. Hege følger opp dette. 
 
 
 
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. 

Strykes av lista. 

http://www.breton.no/
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41/13 Importrapport, styret ber avlsrådet om 

innspill 

 

Martin  Videre arbeid vil 

ivaretas av 

prosjektet ifm 

avlsplan. Strykes 

fra lista. 

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

Håvard, 

Kenneth 

 Avventer 

invitasjon til møte 

fra SU MidtNorge 

29/15 Revisjon av driftskonsept Hege og alle 

andre 

  

  

http://www.breton.no/

