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Referat fra styremøte 6.mars 2019
Skype
Tidspunkt kl 19:30
Deltakere; Eivind, Britt, Sveinung, Martin, Rune, Vegard, Kristel, Andreas og Øyvind
Meldt forfall; Lars og Berit
Orienteringssaker
• Vurdering av ny leverandør av varmedekken og jaktdekken til web butikken. Luer med NBK
logo vurderes inn som nytt produkt.
Deltakere på NM lag tester ut kvaliteten i disse produktene før vi bestiller til Web butikken.
• Eksteriørdommer kandidater. Sendt anbefaling til NKK på Milla Nilsen og Jan Gunnar Jensen
• To norske eksteriør dommere inviteres til CEB 2019 i Frankrike.
De fleste av de inviterte har respondert. Generelt bare positive tilbakemeldinger.
Tre kandidater har meldt sin interesse til deltakelse. Jon Smedbakken og Petter Steen har fått
invitasjon. Jan Monsen representerer NBK som reiseleder.
• Forespørsel fra Fuglehunden om annonsering i bladet.
Klubben følger samme praksis som tidligere, dvs. annonserer dersom det vurderes å være
behov for det. Klubbens hjemmeside og FB siden dekker i store trekk vårt behov for profilering
og eksponering av enkeltsaker.

Sak 1/2019 - Vurdere praksis som skal gjelde for utbetaling av godtgjørelser.
Vedtak:
- Martin og Sveinung utarbeider et forslag til hvordan budsjettposten Godtgjørelse skal
anvendes. Forslaget tas opp til behandling på et styremøte så snart som praktisk mulig.

Sak 2/2019 - Roller og funksjoner i NBK – Er det behov for justeringer?
Vedtak:
- Lars Hasselvold går inn i rollen som ny sponsoransvarlig.
- Eksteriørutvalgets sammensetning, rolle og funksjon må vurderes. Styret opplever ikke at
utvalget har noen funksjon ut over oppfølging av søknader om utstillinger og registrering av
kritikker som for øvrig Monica Tallhaug utfører på en utmerket måte.
Eventuelle endringer ses i sammenheng med gjennomgangen av dokumentet «Drift og
administrasjon av NBK».

Sak 3/2019 - Revidering av dokumenter og info på web som følge av vedtak om ny Avlsplan
- Web siden «Informasjon til oppdretter» erstattes av ny side «Forespørsel til avlsrådet om
parring»
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Skjemaet «Informasjonsskjema ang. anbefaling av hannhund for parring» slås sammen med
«Skjema for vurdering av kull». Skjemaet forenkles.
- «Egenmeldingsskjema for avlshunder i NBK» utgår. Begrepet Avlshund er fjernet i ny
avlsplan.
- Oppdaterte Retningslinjene for avlsrådet.
Vedtak:
- Styret mener generelt at endringene imøtekommer de behov for justeringer som følger av
avlsplanen.
- Det gjøres en presisering av avsnitt tre i «Retningslinjer for AR». Eivind ufører.
Sak 4/2019 - Ny webside – prosjekt start.
o Prosjektdeltakere
o Referansegruppe
o Fremdriftsplan
Vedtak:
- Styret vil fungere som referansegruppe for web-prosjektet. I tillegg vil noen av medlemmene
bli involvert underveis for sjekk av brukeropplevelse.

Sak 5/2019 - Oppgaver som må følges opp i forbindelse med nytt år.
Vedtak:
- Administrative endringer som følge av nytt år og nye tillitsvalgte er iverksatt.
- Det er pågående og planlagte aktiviteter på følgende områder
o Nye beregninger av indekser - Arne
o Oppdatering av RAS – Øyvind/Eivind/Arne (sak fremmes for styret)
o Oppdatering av dokumentet «Drift og administrasjon av Norsk Breton Klubb» - Martin
og Sveinung (sak fremmes for styret)
Eventuelt:
- Møteplan første halvår
o 6. mars kl 1930
o 3. april kl 2000
o 8. mai kl 2000
o 24. og 25 mai, eventuelt 25. og 26. mai (Fysisk møte)
o 5. juni kl 2000
o 15. juni (Fuglehundtinget)
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