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. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøte 8.mai 

 
Skype 

Tidspunkt; kl 20:00 

Deltakere; Eivind, Sveinung, Lars, Britt, Rune, Vegard, Berit og Martin 

Meldt avbud; Kristel, Andreas og Øyvind 

 

Orienteringssaker; 

 

• Status regnskap 

Ajour pr. april, men inntekter/kostnader er ikke periodisert. Har lagt om til digitalisert 

arkivering av bilag. 

 

• Status fra avlsrådet 

- Stille periode mht. forespørsel kull. 

- Øyvind må ha et møte med Rainer vedr. div. avklaringer ang. HQ før opplæring av nye 

avlesere kan starte. 

- Stille fra felles avlsråd 

- TV – må ha bedre rutiner for varsling ifbm. funn av TV jfr. sak 7/19 

 

 

• Avklare fysisk møte i mai 

Bare 5 av 9 styremedlemmer kan møte i mai. Møtet utsettes til november. Dato settes neste 

styremøte. 

 

• Status ny webside 

Idium er i gang med å designe ny hjemmeside. Målsetting er å lansere siden før prøvene til 

høsten. Vi har en utfordring med mange nyhetsoppdateringer, men ser på gode løsninger på 

dette. 

 

• Status RAS  

Foreløpig utkast sendt ut i forkant av møtet. Tabellene i dette må avstemmes med Hege T. Nytt 

oppdatert dokument sendes ut før neste styremøte, både til styret og til aktuelle komiteer,  og så 

tas RAS-dokumentet opp som egen sak da. 

 

• Referat fra RU-møtet 29.4  

- Utdanning eksteriørdommere 

- Sak fra NVK vedr. startnekt av halekuperte hunder i VM 

Begge sakene fikk RUs tilslutning. 

 

• Status nye produkter i nettbutikken 

Det ble testet ut nye varmedekken under NM Lag. Vi har fått gode tilbakemeldinger på disse 

(NonStop) og vurderer å bytte ut det som vi har i nettbutikken i dag med NonStop. Vi avventer 

imidlertid til vi har avklart sonderinger ifht. sponsoravtale. 
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• Status sponsorarbeid  

Lars har skrevet et presentasjonsbrev som nå er klar for å sendes aktuelle sponsorer. Avtalen 

med Royal Canin går ut 2019, så ny avtale må være klar i løpet av året. Andre avtaler kan 

inngås tidligere, men ikke med konkurrerende produkter.  

 

• Status Landstreffet 2019 

Hovedkomiteen har god kontroll og vil komme med detaljert program snart. Campingplassene 

er fullbookede, men overnatting skal kunne ordnes for alle som har lyst til å komme og som 

ikke har meldt seg på til nå. Pr. dd er ca 60 personer påmeldt. 

 

Status Landstreffet 2020 

Britt mfl. har vært å sett på og innhentet anbud fra Buskerud Folkehøgskole utfor Drammen. 

De kan levere både mat og overnatting. Har ikke mottatt pristilbud ennå. Følges opp.  

 

Nye saker 

 

• Sak 7/19 – Henvendelse fra medlem om diagnostisering av TV på spesifikk hund 

Det eksisterer liten kunnskap om konsekvensen av Transistional Vertebra (TV) hos hund, men 

frekvensen av TV blant Breton er såpass høy at NBK har iverksatt forsiktige tiltak der hund med 

påvist TV ønskes benyttet i avl.  

Det er generelt vanskelig å dokumentere spesifikke kliniske plager som påvirker funksjonen hos 

hund med TV. Tiltak i avlsplanen skal bidra til å minimere den genetiske risikoen for å påføre TV 

på avkom.  

Avlsplanen beskriver følgende mhp TV: 

o To hunder med TV skal ikke kombineres i den grad informasjon om TV foreligger som et 

tilfeldig funn på røntgen. 

o NBK kan godta parring der den ene av hundene har TV 

I praksis betyr dette at hund med påvist TV eller sterk mistanke om TV blir godkjent for ett kull. 

Ytterligere kull godkjennes ikke før røntgenbilder av et antall avkom er vurdert. Dersom 

frekvensen av TV hos avkom er innenfor et akseptabelt nivå kan ytterligere kull godkjennes. 

I denne spesifikke saken er partene enige om følgende: 

- Hunden er uten tvil en spennende hannhund som klubben ønsker benyttet i avl fremover. 

- Hunden har TV (misdannelse i ryggsøylen).  

- Hunden har ikke LTV (misdannelse i bekkenet). 

- Det kan ikke påvises at hunden har kliniske plager som følge av TV. 

- Hunden er ikke utelukket fra avl, men har karantene til resultatene fra røntgen av kull 2 

foreligger (nært forestående). 

- Dersom frekvensen av TV i kull 2 er på et akseptabelt nivå vil nye kull anbefales.   

- Avlsrådet v/Øyvind Nagelhus tar selvkritikk på, og beklager sterkt, at informasjon om påvist 

TV hos denne hunden ikke ble gitt til eier før melding gikk til oppdretter. 

- NBK beklager dersom mangelfull informasjon kan ha skapt et rykte om at det er satt avl- stopp 

for hannhunden. Klubben har ikke på noen måte ønsket å bidra til dette ryktet.  
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Praksisen rundt håndtering av TV er ny for NBK og vi trenger erfaring for å opparbeide gode 

rutiner.  

Det er mange faktorer som spiller inn i vurderingen rundt TV og derfor vanskelig å håndtere med 

eksakte regler. Konklusjoner og anbefalinger fra AR vil derfor kunne oppfattes som ulik fra sak til 

sak.  

Styret og avlsrådet setter stor pris på tilbakemeldingen, og den konstruktive dialogen, vi har fått i 

denne saken og vil benytte innspillene til justering og forbedring av oppfølgingen av TV saker. 

 

 

• Sak 8/19 – Retningslinjer for Bretonkalenderen 

Martin redegjorde for rutinene ifbm. utvelgelse av bilder til Breton-kalenderen. 

1. Alle bilder som ikke tilfredsstiller kvalitetskrav siles ut. Mange bilder kan i utgangspunktet 

se bra ut, men når de skal forstørres blir de kornete. 

2. Det gjøres så en fordeling på bilder i kategori Vinter/Vår/Sommer/Høst og måneder. 

3. Utfra disse plukkes det ut bilder til den aktuelle måned. Prøver å få med bilder fra flest 

mulig ulike fotografer. 

Styret anser rutinen som god og ser ikke grunn til å endre på denne. 

 

• Aktuelle datoer;  

- Neste styremøte 5.juni på Skype 

- 14. juni – RU-møte – Eivind deltar 

- 15.juni – Fuglehundtinget – Eivind deltar 

- 5-7.juli – Landstreff 2019 

 


