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Protokoll fra firsmote i Norsk Breton Klubb 11.02 2017 — Gardermoen Airport hotell
Sak 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og
dagsorden, samt ii gi observatorer rett til tt vwre tilstede og forretningsorden
Tilstede 39 stemmeberettigede ved starten av motet og 55 godkjente fullmaktstemmer.
Arsmotet godkjenner 94 antall stemmeberettigede.
Ingen var tilstede fra NICK eller fra FKF til stede.
Folgende hadde ordet i saken: Olaf Hafstad og Asbjorn Johnsen
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Sak 2. Oppnevne moteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til a undertegne
protokollen fra motet
Folgende hadde ordet i saken: Asbjorn Johnsen.
Vedtak:
Som moteleder ble Asbjorn Johnsen enstemmig valgt
Som referenter ble Andreas Lindheim og Bent Hauan Helo enstemmig valgt
Ti! a skrive under protokollen ble Magnus Fjeldsa og Marit Krogh enstemmig valgt
Ti! a skrive tellekorps Paul Hoines og Janne Gregersen enstemmig valgt.
Sak 3. Arsberetning fra styret og avlsrad
Folgende hadde ord i saken: Asbjorn Johnsen
Gjennomgar hovedpunktene i arsberetningene.
Vedtak:
Arsberetning for 2016 fir ble enstemmig vedtatt.
Sak 4. Regnskap for 2016 med revisors beretning
Folgende hadde ordet i saken: Geir Gronvold (kasserer) Asbjorn Johnsen (revisor) Anders
Ellefsen og Nils B Skaar.
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Vedtak:
Regnskapet for 2016 er enstemmig vedtatt.
Styret gis ansvarsfrihet for regnskapet 2016
Sak 5. Medlemskontingent 2018
Styrets innstilling:
Medlemskontingenten endres ikke. Satsene er som folger; hovedmedlem kr 500,-/fir og for
kollektivt innmeldte kr 250,-/Ar. Medlemskontingent for medlemmer uten Fuglehunden kr 390,tar. Medlemskontingenten for familiemedlemmer kr 110,-/Ar.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Det ble enighet i salen om 1. behandle punkt 6.2 for 6.1
Sak 6.1 Opprettelsen av et prosjektarbeid som skal se pa og sammenstille ulike
metodikker for fastsettelse av helsestatus pa hofter pa breton.
Folgende hadde ord i saken: Gunnar Handberg, Solfrid Lxgdheim, Nils B Skaar, Marit Krogh,
Oyvind Nagelhus, Jan Monsen, Martin Haugestad
Det diskuteres om man skal behandle de tre forslagene om HD skal behandles under ett, videre
tidsbruk og hensiktsmessighet.
om hva som er
Styrets innstilling til vedtak:
Styret ber om at arsmote gir styret i oppdrag A igangsette en utredning med mai om A se
nwrmere pa ulike metodilcker for fastsettelse av helsestatus pa hofter for breton. Arsmote ber
om at det legges frem en rapport med innstilling til Arsmote i 2018.
Vedtak:
92 stemmer for og 2 stemmer mot.
Sak 6.2 Tillitsmannsarbeid og grunnprinsipper i vfirt arbeid
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Folgende hadde ordet i saken: Olaf Hafstad, Trond Guttormsen, Tor Einar Jorgensen, Nils B
Skaar, Martin Haugstad og Gunnar Handberg.
Styret belyser viktigheten av a ha langsiktighet og struktur, presiserer at dette ikke er et forsok
pa a kneble arsmote. Martin legger til at man ved fly viten ma ta tak, men at de store debatter
bor gjores i forkant av avlsplan.
Videre diskusjon i salen
Styret ber om at dette grunnprinsippet for vfirt arbeid blir vedtatt:
"Avlsplanen vedtas med 5. s varighet for den skal opp til fly vurdering/vedtak.
Det kan oppsta situasjoner med ny viten som man som raseklubb med raseansvar ma ta tak i og
da ma vi gime det. Ut over det bor man ta de store debattene i forkant av hver avlsplans periode
og la de ligge i arene imellom."
,

Vedtak:
Styret trekker forslaget.
Sak 6.3 Innavlsgrad pfi kull lista for alle kull og gjerne fiktiv stamtavle ogsfi.
Randi Mathisen forslagstiller. Hun var forhindret i selv a mote. Asbjorn leser.
-

Folgende hadde ord i saken. Nils B Skaar, Gunnar Handberg, Arne Klingsheim, Marit Krogh
og Oyvind Nagelhus.
Det blir diskutert om dette er en administrasjonssak.
Styrets innstilling til vedtak:
Styret ber om at saken avvises da dette er en type sporsmal som kan sortere under styrets
ansvarsomrade. Styret vil drofte dette med avlsradet
Vedtak:
93 stemmer for styrets vedtak og 1 stemmer mot.
SAK 6.4 — Forslaget gjelder revidering i delpunkt om diagnosekrav for HD frihet hos
begge foreldredyr i revidert avlsplan vedtatt i firsmote februar2016.
Folgende hadde ordet: Gunnar Handberg.
Primcert foreskis:
HD vedtaket for foreldredyr fattet i Arsmote 2016 reverseres og at det vedtas at regler for HD
gjeldende i avlsplan 2011 til 2016 gjeninnfores.
Subsidiert foresios:
3
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Vedtaket utsettes til arsmotet 2018 og at styret palegges en konsekvensutredning av HD krav
vedtaket hos begge foreldredyr til/egg 111 ovrige krav, fattet i Arsmote februar 2016.
Utredningen skal belyse grensen av krav til avlsdyrene inne rasen Breton i Norge opp i mot a
opprettholde forsvarhg storrelse pa gen poolen. Utredningen framlegges NBK Arsmote 2018
med forslag om vedtak basert pa denne utredningen.
Styrets innstilling:
Styret ber arsinote stemme nei til forslaget i fra Gunnar Handberg
Vedtak:
Gunnar trekker forslaget.
SAK 6.5 Forslag om fjerning av kravet om kjent status for hofteleddsdysplasi pit
foreldredyr.
Folgende hadde ordet i saken: Nils B Skaar, Marit Krogh, Anders Ellefsen, Lorenzo Wise
Hansen, Arne Klingsheim, Janne Gregersen, Paul Hoines
Det blir diskutert om man utelukker gode hunder fra avl, nar man vet metoden som benyttes for
HD avlesning er usikker. (pkt 6.1)
Forslag til vedtak:
Kravet om kjent HD-status pa foreldredyr for a fel registrert valper av breton i NKK fjernes.
Styrets innstilling:
Styret ber &smote stemme nei til forslaget og henviser til sak 6.1 og 6.2.
Vedtak:
Nils B Skaar forslag: 9 stemmer for og 85 stemmer mot.
Styretes forslag gar igjennom.
SAK 6.6 For at flere Bretonkull fra vire oppdrettere skal markedsferes gjennom NBKs
hjemmeside ma noe gjores.
Folgende har ord i saken: Magnus Fjeldsa, Arne Klingsheim, Oyvind Nagelhus, Gunnar
Handberg, Kjersti Qviller, Martin Haugstad, Andreas Jorgensen, Anders Vinje, Marit Krogh
Det diskuteres fordeler og ulemper. Bekymring for at andre media skal ta over. Forslaget
skrives om for avstemming, men det er vanskelig a finne en presis ordlyd. Forlaget trekkes
derfor.
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Styrets innstilling:
Styret ber ewsmote stemme nei til forslaget og henviser til sak 6.1 og 6.2.
Vedtak:
Magnus trekker forslaget.
SAK 6.7 DNA-TEST av importerte hunder (vedlegg 1)
Forslagstiller Gitte Hjort er forhinciret fra a stille pa mote. Moteleder leser opp forslaget.

Folgende har ord i saken: Olaf Hafstad, Baard Birkeland, Janne Gregersen, Nils B Skaar, Jan
Monsen, Anders Ellefsen
Olaf redegjor for hva styret har gjort. Baard redegjor for regler i Mattilsynet og Janne i NKK.
Videre diskusjon i salen.
Forslag:
Klubben innforer det samme som Norsk Australian Shepard klubb har gjort, og jeg vedlegger
ogsa skrivet som de har i NKK.
Dvs at alle importer skal enten bekrefte ved veterincerattest at de har king hale, eller DNA
testes for de kan fa registreringsnummer i NKK.
Dette er et mye 'strengere' forslag, siden det ikke kun gjelder de som skal delta pa prove og
utstilling, men alle som importeres, og skal omregistreres til NKK, men kanskje et mer
rettferdig, silk at det blir likt for alle. Det onskes innfort gjeldende snarest mulig.
Det antas at det na ogsa vii bli stambokregistrert hvilken halelengde hundene
Styret innstilling:
Forslag A:
Alle hunder som importeres i fra land uten kuperingsforbud registreres som langhale ved
omregistrering til Norsk eier. Hunder med kort hale ma fremlegge en DNA test for a
dokumentere at hunden er fodt korthale og ikke kupert.
Forslag B.
Styret ber &smote stemme nei til forslaget med begrunnelse i at dette er den enkelte hundeeiers
ansvar.
Vedtak:
Forslag A: Styret trekker forslaget da fly informasj on fra NKK viser at det ikke er mulig
gjennomfore.
Forslag B: 91 stemmer for og 3 stemmer mot.
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Sak 7. Budsjett
Budsjettet gjennomgas av kasserer.
Etter forslag fra salen cakes kostnadene med kr 20.000,- til datagruppa (kjop av tjenester) og kr
20.000,- til avlsradet (prosjektarbeid).
Budsjettert underskudd for 2017 blir dermed kr 45.000,-, men mtp. tidligere ars overskudd og
en betryggende okonomisk drift anser vi det som forsvarlig a budsjettere et fir med underskudd
nar dette er oremerket til avlsarbeid.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt med endringer.
Sak 8. Valg
Gunnar Handberg har ordet pa vegne av valgkomiteen
a) Valgkomiteens innstilling pi leder:
Olaf Hafstad
Vedtak:
Enstemmig valgt
Olaf Hafstad ble valgt til leder for ett ar.
b) Valgkomiteens innstilling pi nestleder:
Lars Fames
Vedtak:
Enstemmig valgt
Lars Fames ble valgt til nestleder for ett am.
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c) Valgkomiteens innstilling pi styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Geir Gronvold
Martin Haugestad
Heidi M. Johansen
Bent Hauan Helo
Solfiid Lndheim

styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Gjenstar 1 ar
Ny for 2 ar
Ny for 2 ãr
Gjenstar 1 ãr
Gjenstar 1 ar

Kenneth Sveen
Britt Halvorsen

varamedlem Ny for 1 ar
varamedlem Ny for 1 ar

Vedtak:
Enstemmig valgt.
d) Valgkomiteens innstilling til revisorer:
Vedtak:
Asbjorn Johnsen
Marit Paulen
Varamedlem;
Fred Mikalsen

Gjenvalgt for 1 ar
Gjenvalgt for 1 ar
Gjenvalgt for 1 ar

e) Styrets innstilling til valgkomite:
Vedtak:
Kjetil Engen
Leder
Gunnar Handberg Medlem
Anders Ellefsen
Medlem

Gjenvalgt 1 ar
Gjenstar 1 ar
Gjenstar 1 ar

Geir Havard Ingdal Varamedlem

Gjenvalg 1 ar

Valgkomite enstemmig vedtatt
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