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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøte 3.april 

 
Skype 

Tidspunkt kl 20:00 

Deltakere; Eivind, Britt, Berit, Rune, Kristel og Andreas. 

Meldt forfall; Lars, Sveinung, Vegard og Martin 

 
 

Orienteringssaker; 

 

• Status regnskap 

Vegard vil legge frem en ajour rapport til neste styremøte.  

 

• Nye årshjul for DKene  

Det er utarbeidet en ny mal for årets aktiviteter i distriktet – årshjul. Dette blir sendt til nye 

medlemmer sammen med et velkomstbrev, kalender og brosjyren «Breton-liten krabat». 

Britt sender månedlig lister over nye innmeldte medlemmer til DKene. Det har nå i det siste 

vært en diskusjon over tidligere medlemmer med manglende betaling av medlemskap og 

hvordan dette best skal følges opp. I og med at rutinen for betaling av medlemskap via NKK er 

lagt om kan det være at noen ikke får betalt og dermed står i fare for å miste medlemskapet 

som følge av dette. Styret oppfordrer DKene til å følge opp medlemmer som ikke har betalt 

medlemskap – eller bretoneiere som ikke er medlem – slik at de som ønsker å beholde sitt 

medlemskap får mulighet til dette. 

 

• Status revidering RAS  

Dette arbeidet er startet av Eivind og Øyvind. I tillegg er Hege Tidemandsen med for å 

gjennomgå og oppdatere datagrunnlag i rapporten. Styret får tilsendt utkast til oppdatert RAS 

før neste styremøte. 

 

• Status sponsorarbeid  

Lars hadde sendt et notat til resten av styret som ble gjennomgått og våre kommentarer sendes 

tilbake. Saken følges opp neste styremøte. 

 

 

Nye saker 

 

• Sak 6/19 –Valg av leverandør for utvikling av ny webside 

Har fått tilbud fra 3 leverandører hvorav SmartMedia som vi har i dag er den ene. Pris på 

utvikling er ganske likt på alle 3, ca 30.000,-.  Andreas vurderer imidlertid tilbudet fra Idium 

som det beste og har best dialog med disse. Vorsteh-klubben bruker Idium.  

Vi har 3 mnds oppsigelse på nåværende avtale. Må være oppe på ny web-side før denne fristen 

går ut. Andreas lager en fremdriftsplan som legges frem på neste styremøte 

 

Vedtak; styret støtter innstillingen om valget av Idium som leverandør av ny nettside. 
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• Ref. orienteringssak fra styremøtet 6.mars – dommere til CEB 

Etter en ny vurdering av saken har styret vedtatt å også invitere Rune Tyvold med til CEB i 

Frankrike til sommeren. Rune Tyvold skal dømme på Landstreffet i sommer.  

 

• Revisjon av dokumentet «Administrasjon og driftsrutiner i NBK»  

Britt tar ansvaret for avsnittet om Eksteriørutvalget. 

 

• Startavgift for arrangører av jaktprøver 

Andre arrangører av jaktprøver får dekket startavgift av klubben. Det er litt ulik praksis, men 

NBK har ikke dekning av noe. Rune har fått forespørsel om dette er noe som kan vurderes. 

Styret mener at de som arrangerer slike jaktprøver gjør en god innsats for klubben og støtter 

forslaget. 

Vedtak; Klubben dekker 1 start pr. dag i prøvehelga for medlemmer av arrangementskomiteen 

som ønsker å stille hund på jaktprøven. 

 

 

Neste styremøte 8.mai.  


