NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

.

Sted: Telefon
Tid: 8/12-2015 kl. 19.30
Tilstede styret:
Solfrid Lægdheim, Martin Haugestad, Olaf Hafstad, Kenneth Sveen, Arne A Lunde, Vidar BergHansen og Hege H. Tidemann.
Forfall: Jan Åge Harjo

Sakliste:

42/15 orienteringssaker
Økonomi
Status er det samme som på forrige styremøte
Jaktprøver 2016
Kollisjon med Rørosprøven både vinter og høst. NBK får tilbud om cacit på første prøvehelga på
høsten, med finale på mandag (noe som egentlig ikke er ønskelig). Vinterprøven er flyttet til 1-4 april.
FKF og SU har jobbet med saken. Solfrid tar kontakt med Hans Enoksen i FKF for siste tilbakemelding.
RU og FKF
Verken Arne A eller Hege var tilstede på forrige møtet i RU. Referat er sendt ut til styremedlemmene.
Nytt RU-møte i januar.
DK
Olaf har fått inn alle årsrapportene. Alle DK er blitt invitert til årsmøtet.
Kalender
Martin: er straks i postkassene. Inneholder invitasjon til årsmøte med alle nødvendige opplysninger
NBK vester
Det må gjøres en felles bestilling. Leverandør har ikke vester inne pr i dag. Solfrid følger dette opp
videre.
Dommerkandidater
Arne har snakket med aktuelle som er oppfordret til og melde seg inn en distriktsklubb i første
omgang. Arne følger opp dette
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43/15 årsmøtet og årsmeldinger/Bretoninfo - status - invitasjoner
Hotell er bestilt/reservert. Flybilletter er i bestilling.
Hege M skriver til styrets årsberetning til bretoninfoen. DK-rapporter kommet inn. Det vi mangler nå
er info fra valpformidler, AR og eksteriørutvalget (Martin etterspør)
Bretoninfo legges ut minimum 2 før årsmøtet. Det skal legges ut info på nett for frist for innsendte
saker, bruker samme tekst som i vedlegget til kalender.
44/15 Avlsplan - status
Gruppa er i gang med arbeidet. Martin tar med seg innspill til nye retningslinjer for AR som kan
vurderes, fra styret. Styret understreker at gruppa står fritt til å foreslå endringer.

45/15 Nye medlemmer AR
Vi sliter med å få folk til AR. Vi må vurdere om den modellen vi har i dag er den rette, jf. sak 44/15.
Vi avventer til arbeidet med ny avlsplan og retningslinjer for AR er kommet videre, før vi ser etter nye
kandidater til AR.

46/15 Fellesutstilling Midt-Norge
Sliter med å finne utstillingsansvarlig. Andreas Jørgensen har snakket med et par kandidater.

47/15 Eventuelt
Neste styremøte planlegges til tirsdag 4. januar
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Saker til oppfølging:
Sak
Aksjon
Ansvarlig
17/08 Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig Styret
med flere aktuelle sponsorer.
Styret diskuterte erfaringene med
sponsorene våre siste året.
1/15

NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT

29/15

Revisjon av driftskonsept. Hege M tar
kontakt med hver enkelt
Nye tillitspersoner:
Fellesutstillinga Midt-Norge
AR

35/15
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Solfrid og
jaktprøveledelsen
Hege M og
alle andre
Styret
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