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Referat fra styremøte 4. oktober 2018 

 
Skype 

Tidspunkt kl 19:30 

Deltakere; Eivind, Rune, Berit, Geir, Britt, Andreas 

Meldt forfall; Kenneth, Sveinung, Øyvind, Martin. Lars fikk problemer med tilkobling og kunne 

dermed ikke delta. 

 

• Orientering fra AR – utgår 

 

• Oppsummering Høstprøven  

Godt gjennomført prøve til tross for noen utfordringer bla. med at det er krevende å arrangere 

prøve på Lauvåsen Leir. Komiteen har gjort en god jobb. 12 premieringer hvorav 5 til breton. 

Fra neste år søkes å flytte prøven til Meråker. 

 

• Sak 38/18 - Øke antall HQ avlesere for NBK. 

Styret gikk gjennom arbeidsgruppens saksutredning og fattet følgende vedtak; 

1. Styret vedtar at det etableres en prøveordning med 3 HQ-avlesere så fort dette praktisk lar seg 

gjennomføre. Prøveordningen gjennomføres fram til årsmøtet for 2019.  

2. Kostnadene med dette dekkes innenfor årets budsjett.  

3. Veterinær Øyvind Nagelhus gjør en nærmere kartlegging av kostnadene innen ordningen 

igangsettes. Dette som grunnlag for budsjettjusteringer 2018 og budsjettforslag 2019. 

4. Veterinær Øyvind Nagelhus får et koordinerende ansvar for avlesningsarbeidet, herunder: 

- rekruttere 2 nye avlesere på vilkår som fastsettes av styret 

- lære opp de nye avleserne 

- skaffe til veie nødvendig programvare 

- tilordne bildene som skal avleses 

5. Datagruppen har ansvar for gjennomsnittsberegning av HQ, basert på innrapportert bedømming 

fra de 3 avleserne. Gjennomsnittstallet blir gjeldende som HQ-tall. Det må også opprettes en 

sikker ordning for arkiv av bildene. 

6. Ansvarsforhold og prosedyrer for avlesning, fastsetting og føring av HQ- tall framgår forøvrig 

av vedlagte flytdiagram. 

7. Forslag til permanent ordning med 3 avlesere og budsjett for dette legges fram for årsmøtet 

2019. 

 

• Sak 40/18 - Etablere en ny diskusjonsgruppe i regi av NBK 

Vedtak; Diskusjonsgruppen etableres og det legges ut informasjon på breton.no og på Norsk 

Breton Klubbs FB-side. 

 

•  Sak 20/18 – Avlsplan 

Utsettes til neste styremøte 
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• Sak 42/18 – Endring av annonsering av kull – overgang til BretonBasen    

All annonsering av kull vil heretter skje på Valpelisten i BretonBasen. På sikt vil 

Kulloversikten på breton.no forsvinne.  

 

• Sak 43/18 – Krav om medlemskap 

Styret presiserer at det er krav om medlemskap i klubben for å få registrert og ha Elitehund på 

listen, annonsere valpekull samt delta på arrangementer i regi av klubben. Når det gjelder 

Elitehund og valpekull må Avlsrådet sjekke medlemskap før dette godkjennes.  

Avlsplan og øvrig regelverk må oppdateres/presiseres tydelig vedr. dette. 

 

• Sak 44/18 – Profileringsvester 

Styret ønsker å etablere en ordning der medlemmene kan kjøpe en profileringsvest med 

klubbens navn, logo (og sponsor?). 

Vedtak; Ulf gis ansvar for å undersøke å etablere en slik ordning. Følgende må avklares; 

- Kostnad 

- Produkt 

- Organisering (bestilling 1-2 ganger i året/ikke lager) 

- Selvdekkende økonomisk 

- Evt. sponsorstøtte vil redusere kostnad for medlemmer 

 

• Årsmøte 2019 

Når vi har fått svar fra alle hotell tar Berit og Eivind avgjørelse om hotell.  

Britt sender innbydelse til DKer 

Berit til øvrige 

Geir bestiller flybilletter.  

Frist for å sende saker til årsmøtet er 5.januar. Bretoninfoen publiseres 26.januar. Årsmeldinger 

fra DK-er og komitéer sendes Berit.  

 

• Info fra NKK 

- Vi må søke om apportprøve (Landstreff), Høstprøven, Vinterprøven og Lavlandsprøven. 

Rune er ansvarlig. 

- Krav om Politiattest – Andreas legger ut info på breton.no. Berit er ansvarlig, Britt vara. 

 

• Eventuelt 

Oppfølging av sak 15/17 – Aktivitetsforbud for utenlandsregistrerte halekuperte bretoner. 

Vi og flere andre klubber er ikke enig i Mattilsynets avslag. Det blir et nytt møte 9.oktober – 

NKK/klubbene og Mattilsynet. Lars Farnes stiller på vegne av NBK. 

 

Neste møte 31.oktober kl 19:30 – på Skype. 


