
 

 

 
 

 

 

 

 

www.breton.no   

 

NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

 

 

Sted: Telefon møte på 7759705# 

Tid:30. september 2014 kl.2000 

Tilstede styret: Arne Abel-Lund, Geir Håvard Ingdal, Hege Meldal, Jan-Åge Harjo, Kenneth Sveen, 

Martin Haugestad 

Meldt forfall: Vidar Berg-Hansen, Hege Tideman, Morten Løken 
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44/14 Orienteringssaker. 

- Økonomi 

o Veldig lite nytt, ikke fått oppdatert noe særlig siden sist. 950 betalende medlemmer, per 

29. september. Kommer med en bedre redegjørelse på neste møte. 

o 8000 i overskudd dressurkurs, ikke oversikt over aktivitetsavgifter som skal betales for 

høstprøven ennå (mulig ca 5000 i overskudd) 

 

- Nytt fra AR (Martin) 

o For få mennesker, finner er vi ikke folk, må aktivitetsnivå/ambisjonsnivåetned. Styret 

må jobbe videre med å skaffe personer til dagelige driftsoppgaver og AR trenger 

spesielt noen med lang fartstid fra hundemiljø generelt og jaktprøver spesielt 

o AR får inn en del meldinger om sykdommer, gemytt med mer, men har pr dags dato ikke 

kapasitet til å følge opp alle henvendelsene på en tilfredsstillende måte. 

  

- Nytt fra RU/FKF/NKK 

o Ett møte i RU etter forrige styremøte. Nytt møte i RU i slutten av oktober, fysisk møte på 

Gardermoen Arne møter for NBK 

o Sakspapirer ang NKKs representantskapsmøte er sendt ut (Hege refererer til dette) 

o Høring ang rovdyrpolitikken. Vi tar opp denne på neste møte. 

o Ang instruktører (fase 1,2 og 3) tar vi saken  på mail. FKF ber om navn på kandidater 

til fase 3. 

 

- Nytt fra DK-ansvarlig og DK-områdene 

o Lite aktiviteter og liten kontakt pga jakt- og prøveledelse 

o Arbeid med ny DK Rogaland følges opp (Arne A og Geir Håvard) 

 

- Nytt fra data/It-verden, internettsidene: kommer tilbake til saken seinere i  møtet 

 

 

45/14 NBK 60-års jubileum i 2017 

Gitt ut jubileumsbok ved 40- og 50-års jubileum. Vedtak: Ut fra dagens økonomiske situasjon og 

personellressurser, vurderes det som lite aktuelt å lage en publikasjon. Styret kommer tilbake til 

markering seinere. 
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46/14 Ny layout på www.breton.no,  se også sak 35/14 og 28/14 

Utkast til ny layout på førstesida mottatt fra datagruppa, kostnader 9900,- + mva.  

Vedtak: foreslåtte endringer gjøres, og styret er innforstått med at det kan innebære overskridelser av 

budsjettposten for datakostnader. Styret ønsker ikke at Forum legges ned, men at det får en mindre 

framtredende plass. 

 

47/14 Informasjon om elitehunder og årets hunder 

Informasjon fra årsmøtevedtak om endringer i statutter må formidles til medlemmene. . 

På mail fra Martin Haugestad – trykkes i Fuglehunden: Elitehunder og Årets hunder! 

Årsmøtet i februar vedtok at den enkelte er selv ansvarlig for å melde inn sine resultater for å være 

med i kåringen av årets hunder og utnevnelse av Elitehunder. 

Nødvendig informasjon og dokumentasjon bes sendes til: avlsraad@breton.no innen 1.12.2014 

  

48/14 tid og sted årsmøtet 2015 

Kenneth: sjekket litt rundt Gardermoen/Lillestrøm ser ut til å være fullbooket, og foreslår at vi tar det 

på Stjørdal igjen, sendt ut forespørsel til hotell. Det kommer kunngjøring om dato for årsmøte i neste 

Fuglehunden. Vedtak: Møte blir 7. februar 2014 Stjørdal/Trondheim.  

 

49/14 søknader jaktprøver 2015 

Hege Tidemann er jaktprøveansvarlig og søker om prøver. Geir Håvard: Mye arbeid med høstprøven 

for å få alt på plass, med dommer og koordinering av de andre prøver. Vi summerer opp og evaluerer 

både vinterprøve og høstprøve mht. tid, sted, kostnader osv og lager så retningslinjer for prøveledelsen. 

Geir Håvard  i kontakt med samordningsutvalget Tlag og tar kontakt med prøveledelse vinterprøve for 

å fastsette datoer for prøvene i 2015.  

 

50/14 søknader utstilling 2016  

Monica Thallhaug sender søknad om utstilling på landstreff samtidig med søknad om 

fellesutstillingen. Monica tar kontakt med Olav Hafstad for å bli enige om dato for landstreff/utstilling 

2016.  

 

51/14 Evaluering høstprøven 

Kenneth/Geir Håvard: Se også sak 49/14. Prøven var fulltegna. Prøveledelsen er godt fornøyd med arr. 

som har blitt gjennomført. Har fått tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere som gjerne kommer igjen. 

Styret takker prøveledelsen for vel gjennomført.  

 

52/14 Evaluering av avlsplan 

Forslag fra Hege: mindre arbeidsgrupper som ser på isolerte deler av avlsplanen for å få bedre 

forankring, flere innspill og spre arbeidet på flere hender. Diskusjon: Er avlsplanen for lite konkrete -  

hva vi ønsker å oppnå?. Ei forutsetning at det gis klare oppgaver til gruppene slik at de vet hva de skal 

gjøre. Vi må ta utgangspunkt i at gruppene får en god kompetanse for å gjøre en god nok jobb. Vi må 

få på plass analysen, da mange synes at dette er ett glemt kapittel. Vedtak: styret gir sin tilslutning til at 

arbeidet med å evaluere avlsplanen planlegges som skissert. Saken tas opp igjen på neste møte.   

 

53/14 VM i Italia oktober 

Hege skal sannsynligvis dit. ingen norske breton som skal nedover.  

http://www.breton.no/
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28/14 Kommunikasjonsstrategi (oppfølging) 

Se epost 28.sept kommunikasjonsstrategi. Det ble i etterkant av styremøtet på Gardermoen laga et 

utkast til kommunikasjonsstrategi fra datagruppa. Styret har ennå ikke behandla denne på en inngående 

måte. Siden den ble skrevet har tida gått, og vi har alle vel gjort oss noen erfaringer og refleksjoner om 

hvordan oppdatering av nettsidene fungerer og forholdet mellom nettsidene, Fuglehunden og 

facebook. Redaktør i Fuglehunden, Marit, har kommet med innspill som styret må ta tak i.  

 

Lang diskusjon: Dette er en stor og strategisk sak. Trenger vi et strategidokument hvis vi ikke har 

ressurser til å følge det? Publisering av prøve- og utstillingsresultat er ARs ansvar å få publisert på 

nettsiden. Noen mener at vi kanskje skal la det meste av oppdateringer/kommunikasjon foregå på 

facebook. Mulig å bruke facebook som liveoppdatering f.eks. på jaktprøver og opprette ett 

arrangement for hver aktivitet. Vedtak: styret og AR må ha en mer aktiv rolle i å formidle informasjon 

til medlemmene gjennom Fuglehunden. DK`enes ansvar for innlegg i Fuglehunden må følges opp. 

Styret ber datagruppa se nærmere på fordeler/ulemper og konsekvenser av økt bruk av facebook i 

tilegg til og ev. i stedet for www.breton.no og spesielt forumet. 

 

 

42/14 Flytting av NM vinter (oppfølging) 

Hallingdal har rettet en forespørsel FKF om at de ønsker å få gjennomført NM-vinter (se sak i mail 

26.spt.2014).  Styret så litt på de historiske betraktninger og diskuterte ulike erfaringer med 

arrangementet. Rullering av arrangør av NM Vinter skal ikke utelukkes, men det bør foregå nord i 

landet for å sikre geografiske spredning av NM-arrangement. Hege tar utgangspunkt i utsendt mail og 

redigerer dette iht. innspill fra styret. Vedtak: Forslag til høringsuttalelse sendes til styrets medlemmer 

på e-post som sirkulasjonssak.  

 

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 

31/13 Utgiftsdekning arrangementskomite 

 

Kenneth Årsmøte-

helga 2014 

Ferdig,  

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 

 Oppfølging av 

årsmøtevedtak 

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

innspill 

 

Martin  Arbeidsgruppa 

nedsatt 

45/13 Brev FKF ang. forsinka resultatregistrering 

 

Hege snarest Vil ikke bli gjort, 

fjernes fra 

oppfølgingssaker 

9/14 Svar på brev til Harehundklubbenes 

rovdyrutvalg 

 

Hege  Ferdig 

Nytt 

saksn

umme

r 

NKK høring vedrørende rovdyrpolicy Hege  Gi innspill til 

FKF 

 

 

Referent Jan Åge 


