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NORSK BRETON KLUBB 

Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 

. 

Bank konto:  

4213.48.53896 

Sted: Skype 

Tid: 09.03.16 kl 19:30 

Tilstede styret: 

Ulrik Johnsen, Martin Haugestad, Olaf Hafstad, Solfrid Lægdheim, Berit Helø, Britt Halvorsen, Geir Grønvold, 

Lars Olaf Farnes, Kenneth Sveen 

 

Orienteringssaker: 

 Økonomi og medlemstall v/Geir 

o Medlemsliste 765, 218 utestående krav 

o Purring for utestående skal følge med 2. utgave av Fuglehunden 2016. 

o Medlemstall ca likt som tidligere år 

 

 DK Nytt v/ Berit & Olaf.  

o Ikke noe nytt fra noen DK kommet inn til DK-ansvarlig. 

o Noen DK’er har savnet tilgang til medlemsregister, sjekke om alle har dette. 

o Nye DK’er med behov for starthjelp 

 

 Status Ålen prøven, vinter v/Solfrid 

o Krevende å få tak i nok dommere, 2 dagers VK krever flere dommere 

o Terreng OK 

o Innkvartering OK – Ålen skisenter. Leiligheter booket og klubben står økonomisk ansvarlig så viktig å 

få leid ut det som er reservert. 

 

 NM lag 

o Dekken til NM-lag 

o Sjekkes opp med medlemmer av avlsrådet om de ordner dette. 

o AR tar ut laget, Kenneth tar kontakt med Anders ang dekken. 

 

Oppfølgingssaker: 

1/15 NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT – Avklart 

Solfrid kontakter FKF i denne forbindelse 

29/15 Revisjon av driftskonsept. 

Martin og Olaf overtatt dette etter forrige styre. 

35/15 Nye tillitspersoner: Fellesutstillinga Midt-Norge AR – Enda ikke avklart 
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17/08 Sponsorarbeid.  

Klubben har i hovedsak Eukanuba som eneste sponsor. Sendt forespørsel til Alfa uten å komme 

i havn der. Oppfordres at de som har kjennskap til aktuelle sponsorer om å ta kontakt med dem. 

Ønskelig at klubben har noe igjen for å profilere en sponsor på klubbens hjemmeside og 

lignende. 

Nye saker: 

3/16 Høring vedr. fornyelse av dagens avtale med NJFF/NKK 

Styret kan ikke se at det er noen konkurranse i at NJFF arrangerer prøver. Samarbeidet har fungert bra i 

styrets øyne og det vil etter styrets mening være ødeleggende om avtalen opphører. Styret mener at dette 

er en sak som bør tas opp i RU. 

4/16 Høring angående forslag til endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

Sende videre til RU og ta dette som en fellessak. Styret har gjennomgått ett utkast som kommentar til 

dette som benyttes. Intensjonen er å løfte saken på et høyere nivå. Begrunnelsen for å gjøre en endring 

burde etter styrets mening være av hensyn til dyrevelferd og ikke økonomiske forhold. 

5/16 FKF valg. Nils B. Skaar tar gjenvalg. 

Styret enstemmig positive til Nils i styret hos FKF. Eventuell avløser for Nils når det skulle bli aktuelt 

bør være en oppgave styret ser på. 

6/16 Avlsrådet trenger flere personer. 

Aktuelle kandidater som har vært forespurt følges opp. AR har gitt uttrykk for at 2 personer er lite for 

deres arbeid. Stor arbeidsbelastning på få personer 

7/16 Datagruppen forespør tillatelse til endring på avlshundtabellene. 

Styret ser nytten av å endre på avlslisten for å gjøre den mer egnet til å profilere de hundene som skal 

brukes i avl. Usikkerhet rundt om det er flere ting som skal endres og om man skal forsøke å endre alt 

samtidig. Avventer derfor til nye avlsplan er ferdig behandlet slik at alle justeringer kan gjøres i en 

omgang. 

8/16 Kull i henhold til avlsplan nytt skjema  

Skjemaet kunne vært lagt ut sammen med annonsen for parring. Bidrag til å gjøre informasjon lettere 

tilgjengelig for valpekjøpere og interesserte. 
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9/16 Dialogmøte NKK – FKF 

Ønskelig at det under utviklingen av ny dogweb arra lages muligheter for å registrere 

gemyttmessige avvik og lignende. Ellers er styret usikre på hva som er agenda her. Det 

etterspørres utdypende info. 

Neste møte 10. mai 
 


