NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

.

Referat fra styremøte 8.august 2017
Skype
Tidspunkt kl 19:30
Deltakere; Olaf, Geir, Lars og Kenneth

Orienteringssaker
• Økonomi; Antall betalte medlemmer 943 stk etter siste purrerunde. Kasserer la frem halvårlig
regnskap for styret. Ser ut til at vi er i rute ihht. budsjett.
• DK; utsatt til neste møte

Oppfølgingssaker
•

Sak 12/17 – Landstreff 2019 – Heidi forhører seg med DK-ene.

•

Sak 15/17 – Aktivitetsforbud for utenlandsregistrerte halekuperte bretoner
RU støtter NBK. Lars tar saken opp igjen nå etter ferien. Vi vil prøve å få til et møte med
NKK.

Nye saker
•

19/17 – Status Lavlandsprøven
Prøvekomiteen har god kontroll på det meste. Nesten alle dommere er på plass. Klubbens
dommerelever vil også være med på å dømme på prøven. I år er det utvidet med et parti.

•

20/17 – Samarbeid raseklubber/AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening) Sende inn
forslag på dommere som kjenner rasen vår godt. Forslag som er mottatt; Petter Steen, John
Smedbakken, Christen Lang, Vigdis Nymark og Irene Krogstad.
Vedtak; Styret vil sende inn forslag på følgende dommere; Petter Steen, John Smedbakken,
Christen Lang, Vigdis Nymark og Irene Krogstad.

•

21/17 – Styreseminar – Styret reiser til Lofsdalen den 16. – 19.nov. sammen med AR, leder for
data og webredaktøren. Helgen vil bli brukt til å bli bedre kjent, klubbarbeid og litt jakt evt.
trening. Det er viktig at vi har en slik samling for å styrke samholdet i denne gruppen. Det er
også enklere å arbeide med litt mer krevende saker når aller er samlet på et sted.

•

22/17 – NMLK konverteringsregler, sak i neste RU-møte
Styret har diskutert brevet fra NMLK ang. konverteringsregler. Dette er en sak som også
kommer opp på neste RU-møte. I utgangspunktet mener styret at det bør være like regler for
alle i gruppe 7. Martin Haugestad er stedfortreder for Olaf Hafstad på RU-møte da Olaf er på
reise på dette tidspunktet.
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Eventuelt
Ingen saker

Neste styremøte; 19. september 2017 kl 19:30 på Skype
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