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Referat styremøte i NBK 12 og 19. januar 15. Telefonmøte kl.19.00 

(styremøtet fortsatte 19.1 pga lang saksliste) 

 

Tilstede: Hege Tidemann, Hege Meldal, Morten Løken, Martin Haugestad, Geir Håvard Ingdahl, Arne 

Abel Lunde, Kenneth Sveen (fra kl. 20.00 12. januar) 

 

Forfall: Jan-Åge Harjo, Vidar Berg-Hansen. Referent: Martin Haugestad 

 

Martin Haugestad meldte seg inhabil i sak: 9/15 og forlot møtet under behandlingen. 

 

Orienteringssaker: 

- Økonomi v/Kenneth,  

NBK hadde 965 medlemmer i 2014. Øvrige økonomirelaterte saker behandles separate senere i 

møtet. 

- Nytt fra AR v/Martin 

Ingen saker ut over sak som skal behandles senere. 

- Nytt fra RU v/Arne Abel og Hege M 

Arne Abel redgjorde fra sist RU-møtet. 

- Nytt fra FKF og NKK Hege M. 

o Brev fra FKF angående flytting av NM Vinter. Ingen endringer vil bli fremmet av FKF. 

o Brev fra NKK om kolliderende arrangement forbindelse med Europautstillingen høsten 

2015. Jakthunddivisjonen har meldt tilbake at de ikke vil ta noe initiativ til å be 

klubbene flytte arrangement. Det er Fuglehundtinget som har bestemt tidspunkt for NM 

Høyfjell. 

  

- Morten Løken har meddelt styret at han forlater avlsrådet med umiddelbar virkning 

 

 

Saker til behandling 

 

Sak 1/15: NBK Høstprøve 2015 

Hege T. og Geir Håvard redegjorde for dialogen mellom SU Midt Norge og NBK angående 

høstprøven 2015. Verken SU Midt Norge eller FKF ønsket 3 CACITprøver i regionen samme helg og 

mente det var NBK som måtte avstå fra CACIT pga de andre prøvene denne helga var tradisjonsrike 

prøver. NBK mente at vi som raseklubb har fortrinnsrett til CACIT, samt at den geografiske avstanden 

til Verdalsprøven var så stor at det ikke ville være noe problem. Det var ikke mulig for NBK å 

arrangere prøven seinere på høsten slik FKF/SU anbefalte. NBK ser av terminlistene at NBKs prøve er 

satt opp uten CACIT. 

 

Vedtak: 

NBK velger å ta innstillingen til SU Midt Norge og vedtak i FKF om høstprøven 2015 til etterretning. 

Høstprøven arrangeres med 2 dagers VK uten Cacit siste helga i august 2015 Ålen, Bjørgåsen. 
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Sak 2/15: Evaluering av avlsplan  - nedsatte arbeidsgrupper 

Hege M redegjorde kort. 

 

Vedtak: Styret vedtak framlagte prosjektbeskrivelse og mandag for arbeidsgruppene 

Styret ønsker å gjøre dette påbegynte arbeidet kjent for klubbens medlemmer på våre websider i god 

tid før årsmøtet. Hege M sørger for at dette publiseres. Styret vil også takke de som har sagt seg villig 

til å gjøre en ekstra innsats for klubben! 

 

 

Sak 3/15: Bretongenser 

Anne Grethe Bakkevold har tilbudt klubben et mønster for en bretongenser. Anne Merete Jørgensen 

ble oppfordret til å lage en bretongenser under årsmøtemiddagen i fjor. 

 

Vedtak: Styret takker Anne Grethe Bakkevold for et meget bra initiativ. Hege M. tar kontakt med 

Anne Grethe og Anne Merete for praktiske avklaringer. 

 

 

Sak 4/15: Retningslinjer for ledelse av Jaktprøver i regi av NBK. 

Styret gikk igjennom utsendt forslag og ser behov for noen justeringer. 

 

Vedtak: Hege M lager nytt utkast til behandling på seinere styremøte 

  

 

Sak 5/15: Økonomi, eksteriørkonferansen sammen med NVK og NMLK januar 2013. 

Skriftlig redegjørelse og oppsummering sendt ut til styret i forkant. Hege M redegjorde for prosessen 

rundt det økonomiske rundt eksteriørkonferansen. Slutt resultatet for NBK ble et underskudd på 

34.000,- 

 

Vedtak: Styret tar saken til etterretning og utgiftsfører beløpet i sin helhet i regnskapet for 2014.  

 

 

Sak 6/15: Økonomi, momskompensasjon 

Kenneth redegjorde for prosessen. NBK mottok kr. 50.000,- i momsrefusjon for 2014. Vedtak: 

orientering tatt til etterretning. 

 

 

Sak 7/15: Regnskap 2014 

Kenneth redegjorde for regnskapet. Årsresultat ser ut til å bli omtrent 14 000,- i overskudd. 

 

Vedtak: Styret takker Kenneth for god redegjørelse og godt arbeid. Regnskapet sendes revisorene for 

revidering. 

 

 

Sak 8/15: Budsjett 2015 

Kenneth la frem forslag til budsjett. Styret gikk igjennom det framlagte budsjettet og er noe bekymret 
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for den økonomiske situasjonen med økte utgifter og begrensa muligheter til å øke inntektene.  

 

Vedtak: Følgende budsjettforslag legges frem for årsmøte til avstemning:  

Budsjettet legges opp til å gå i 0,- og eventuelle utgifter til arbeidet/evaluering av ny avlsplan, 

inkludert en avls- og oppdretterkonferanse høsten 2015, dekkes opp av oppsparte midler. 

Styret informerer nye DK`er om tidligere vedtatte rutiner rundt økonomi. 

 

 

Sak 9/15: Brev fra Jan Bjarte Skrøppa angående tispe over 8 år. 
Martin H. forlot møtet og Hege M er referent i denne saken. Jan Bjarte Skrøppa stiller seg kritisk til 

ARs rutiner i saker der tispa er over 8 år og må søke dispensasjon fra NKK før paring. Styret har 

mottatt en redegjørelse fra AR for den praksisen de har fulgt de siste årene, blant annet med hensyn til 

at raseklubbene nå er blitt et høringsorgan i dispensasjonssaker fra NKK. 

 

Vedtak: Styret og AR skal arbeide etter de årsmøtevedtatte retningslinjer for AR samt klubbens 

avlsplan. Hege M skriver svar til Jan Bjarte Skrøppa 

 

 

Sak 10/15: Styrets og ARs synlighet i Fuglehunden og på nettet 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 

 

 

Sak 11/15: Bretoninfoen:  

Det mangler noen årsmeldinger fra enkelte DK områder. AR jobber med innspurten på sin årsmelding.  

 

Vedtak: Kenneth redigerer og ferdigstiller bretoninfoen. Siste frist for publisering på nett er 24.1.15 

 

 

Sak 12/15: Styrets årsmelding 

Hege M gikk igjennom utkast til styrets årsmelding, og styret kom med innspill til noen små 

justeringer. 

 

Vedtak: Endelig årsmelding publiseres i bretoninfoen og på våre nettsider. Hege M  redigerer i 

henhold til innspill fra det øvrige styret 

 

 

Sak 13/15: Saker til behandling på årsmøtet innsendt fra medlemmer. 

a) Gunnar Handberg.  

- Tillitsvalgte pålegges å utelukkende snakke om HQ i sin retorikk til medlemmene.  

- Fjerne HD status i fra Bretonbasen på den enkelte hund. 

 

b) Randi Mathiesen.  

- Revidering av AR´s retningslinjer med hensyn til prosedyrer i dispensasjonssaker. AR pålegges 

å følge NKKs retningslinjer og at det må foreligge en gyldig veterinærattest for å være 

http://www.breton.no/
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forslagsberettiget. 

 

        c) Kjell Engen og Jan Bjarte Skrøppa.  

- Begge har sendt inn hver sin sak som handler om rollefordelig og dobbeltroller mellom Styret 

og Avlsrådet. Dagens praksis er forankret I NBK´s driftskonsept og begge mener 

driftskonseptet bør revideres på dette punktet. 

 

Vedtak:  

Styret tar de innkommende sakene til etterretning og bekrefter at de er kommet klubben i hende innen 

tidsfristen. Styret ser nødvendigheten av å lage en innstilling til vedtak i fra styret på de enkelte sakene 

slik at de som skal avgi forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer settes inn i saken ut over det som den 

enkelte forslagsstiller redegjør for i sitt forslag.  

Ansvarlige: Martin og Morten: sak fra Gunnar Handberg.  

Hege T og Geir Håvard: sak fra Randi Mathisen.  

Hege M og Arne A: saker fra Kjell Engen og Jan Bjarte Skrøppa 

 

 

Sak 14/15: Årsmøtet og årsmøtemiddag 2015 

- årsmøtet praktiske forhold:  

- møteleder: styret foreslår Asbjørn Johnsen 

- referenter: styret foreslårTor Einar Jørgensen og Marit Krogh 

- underskrivere: tas på årsmøtet 

 

- Årsmøtemiddag, praktiske forhold:  

- toastmaster: Baard Birkeland 

- premieutdeler: Martin 

- loddsalg: Hege T 

- blomster:  

- premier og diplomer: Hege T og Kenneth 

-  

 

 Sak 15/15: Søknad om dispensasjon til å annonsere på www.breton.no 

 

Avlsrådet har videreformidlet en dispensasjonssøknad om å få annonsere på breton.no angående et 

valpekull som ikke er i henhold til retningslinjene. 

 

Vedtak:  

Styret utarbeider et svarbrev til avlsrådet. 
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Sak 16/15: Styrets forslag til valgkomite. 

 

Vedtak: 

Styrets forslag til valgkomite: 

 

Leder: Kjell Engen, gjenstår, 1 år 

Medlem: Gunnar Handberg, ny, 2år 

Medlem: Anders Ellefsen, ny, 2 år 

 

Vara: Geir Håvard Ingdal, ny, 1 år. 

 

 

 

Sak 17/15: Bemanning av avlsrådet 

Avlsrådet trenger nye tillitsvalgte da Morten Løken har forlatt AR, og Martin Haugestad har bedt om 

snarlig avløsning. Styret har spurt Martin Haugestad om han kan sitte til årsmøtet i februar, og 

avventer svar på dette. 

 

Vedtak: 

Styret igangsetter umiddelbart arbeidet med å finne nye egnede og villige personer til dette viktige 

vervet i NBK.  

 

 

 

 

 

Trysil 21.1.15 

Martin Haugestad 
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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  

49/11 Idemyldring 

 

Styret  Avsluttes 

10/13 Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte 

bekymringsmeldinger vedrørende gemytt? 

 

Geir Håvard, 

Arne og 

Martin 

 Oppfølging etter 

årsmøtevedtak. 

Ivaretas ifm 

prosjektet 

avlsplan 

35/13 Nettsidene - forbedre layout og rutiner for 

oppdatering, inkl. kommunikasjonsstrategi 

og Fuglehunden 

 

Datagruppe, 

Hege M 

Redaktør 

Fuglehunden 

 Oppfølging av 

årsmøtevedtak. 

Nettsidene ferdig. 

Vurdering av 

facebook gjenstår 

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 Midt 

Norge 

4/5 Retningslinjer for ledelse av jaktprøver i 

regi av NBK 

 

Hege M, 

Hege T, 

Kenneth 

Tas på et 

seinere 

styremøte 

Utkast foreligger 

10/15 Styrets og ARs synlighet i Fuglehunden, 

på  www.breton.no og i sosiale medier 

Hege M Tas opp på et 

seinere 

styremøte 

 

 

 

http://www.breton.no/

