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Referat fra styremøte 07.03.17
Skype
Tidspunkt kl 19:30
Deltakere; Olaf, Geir, Britt, Berit, Heidi, Martin, Solfrid, Kenneth og Lars
Orienteringssaker
 Økonomi; 696 medlemmer. Mangler ennå en del innbetalinger av medlemskontingenter.
Omlegging hos NKK har ikke vært helt problemfri, men det sendes ut purringer i disse dager.
 Mangler fremdeles DK i Øst-Finnmark.
Oppfølgingssaker
 27/16 – Dropbox: opprettet for webgruppen, avlsråd og sekretær
 20/16 – Web-gruppens driftskonsept; godkjennes av styret og tas inn i dokumentet «Drift og
administrasjon av Norsk Breton Klubb».
 34/16 - «Informasjon til deg som vurderer å skaffe deg en Breton» - diskusjon om hva som kan
og bør være på en slik side. Solfrid tar dialogen videre med web-gruppa.
 Sak 1/17 HD/HQ-prosjekt – Første møtet avholdt. Bildene sendes i neste uke og svar vil tidligst
foreligge rundt påske. Datagruppa tas med i arbeidet for å utarbeide oversikter. Alle bilder
anonymiseres.
Har fått ca pris på publikasjon fra Jørgen Ødegård på kr 10.000,Møte i felles avlsråd ble avlyst. Nytt møte denne uke.
Nye saker;
 Sak 3/17 – Ny ansvarlig i rollen som Klubbeffekter/salgsartikler – ingen kandidater
foreløpig. Tenk nøye etter og meld fra om noen kan være aktuelle.


Sak 4/17 – Fagkomitèer FKF – Olaf snakker med mulig kandidat til kombinert



Sak 5/17 – Høring – registrering av arvelig sykdom i Dogweb. Styret er positiv til
høringsutkastet. Ønsker registrering.



Eventuelt
Skjema for anbefaling av kull og Egenmelding for avlshunder er sendt ut på mail.
Gjennomgås og diskuteres. Styret mener dette er gode skjemaer som bør tas inn i klubbens
rutiner. I «Skjema for anbefaling av kull» ønsker styret at tekst endres til «har oppdretter
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fått skriftlig godkjenning fra avlsrådet før parring?» Skjemaene oversendes avlsrådet for
deres kommentarer.
Vinterprøven 2017
Stor interesse, over 220 påmeldte. Har et godt støtteapparat og er godt i rute.
Velkomstpakke Bretonkalenderen
Er blitt godt mottatt, men nå har vi bare 2 stk igjen. Kan vi bestille flere? Martin sjekker
pris. Husk at til neste år må vi bestille flere enn 1200 😊
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