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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøte 10.april 2018 

 
Telefonstyremøte 

Tidspunkt kl 19:30 

Deltakere; Eivind, Sveinung, Martin, Kenneth, Geir, Berit, Britt, Rune og Andreas 

Meldt fravær; Lars 

 

 

 

Orienteringssaker 

 

• Møte i RU 13.mars. Eivind og Sveinung deltok. Ingen store saker. Mht. generalforsamlingen i 

Fuglehunden så har NBK meldt inn vårt forslag til representant i styret. Lars Farnes foreslås 

gjenvalgt. 

• Kenneth informerte om ny avtale med Royal Canin. 

Britt og Kenneth står for informasjon av avtalens innhold til DK-er/arr.ansvarlige og hvilke 

rutiner som gjelder for bestilling av premier/reklamemateriale ol. Andreas publiserer logo på 

nettsiden. Geir fakturerer RC for årlig bidrag. Kenneth har ansvaret for å bestille dekken ol til 

NM. 

• Refusjon av reise- og oppholdskostnader for arrangementskomiteen under Høstprøven 2017. 

Geir har utbetalt dette. 

• Status HQ inn i BretonBasen som erstatning for HD-status. Har fått tilbud fra DogWeb om å 

foreta nødvendige endringer for kr 6.250,-. Det er enighet i styret om at denne endringen skal 

gjøres. 

• Ny FB-gruppe – «Norsk Breton Klubb sin gruppe» 

Dette er en FB-gruppe som er opprettet av web-gruppa for at klubbens medlemmer selv skal 

kunne publisere saker/bilder/resultater. På den offisielle «Norsk Breton Klubb»-siden er det 

kun web-gruppen som kan publisere. Styret stiller seg positiv til denne FB-gruppen. Vi må 

imidlertid være nøye med at det ikke opprettes «private» FB-grupper som bruker klubbens 

navn osv.  

• Status nytt avlsråd 

Har ikke nytt avlsråd klart ennå. Alle de som sitter i avlsrådet pr i dag har sagt seg villige til å 

sitte til nytt avlsråd er på plass. 

 

 

Oppfølgingssaker 

 

• Sak 15/17 - Aktivitetsforbud for utenlandsregistrerte halekuperte bretoner 

Eivind tar ansvaret med å følge opp en evt. henvendelse fra NKK. 
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Nye saker 

 

• Sak 17/18 – Flytte Høstprøven 2018 fra Ålen til Meråker. 

Rune har vært i kontakt med Meråker Bruk og vi kan ha prøven der, men ikke den helga som er 
terminfestet for prøven. Vi må få avklart med NKK om det er mulig å flytte (dato/sted) før vi gjør noe 

mer i Meråker.  

Vedtak; Rune jobber videre med saken og får avklart om flytting er mulig 
- hvis ja; etablere en arrangementskomite i Meråker 

- hvis nei; finne ny prøveleder i Ålen eller få avklart tidlig om vi må avlyse. 

 

• Sak 18/18 – Transistional Vertebra – Sak fra Anders Ellefsen 

Anders har i sin henvendelse stilt flere spørsmål som han ber styret ta stilling til. Styret mener det ikke 
vil være riktig å ta noen beslutning om TV når avlesningen er så tilfeldig. Iflg. opplysninger er det kun èn 

av to avlesere i NKK som lager anmerkning om TV når HD-bilder avleses. NBK kan ikke akseptere en 

så tilfeldig avlesning fra NKK. Siden dette ikke gjelder bare breton mener styret det bør være en sak for 
felles avlsråd 

Vedtak; Styret etterlyser en aktiv holdning til problematikken rundt Transistional Vertebra fra NKKs side. 

Det er svært uheldig at NKKs avlesere av røntgenbilder ikke følger lik praksis. 
Da denne problematikken sannsynligvis gjelder alle fuglehundraser vil dette være en sak for RU og Felles 

Avlsråd. 

Saken sendes over til Felles Avlsråd med anmodning om behandling og felles håndtering inn til NKK. Et 

minimum er at begge avlesere må følge lik praksis. Norsk Breton klubb mener at TV skal avleses og 
registreres der dette avdekkes. Øyvind Nagelhus er NBKs representant i Felles Avlsråd og vil ivareta 

saken på vegne av klubben. 

Eivind oversender sak til RU og Felles Avlsråd. 
 

• Sak 19/18 – Uttakskriterier NM-lag 

Bakgrunnen for saken er reaksjoner etter uttak til årets NM-Vinter-lag. Avlsrådet skal være suverene når 

det gjelder uttak til NM lag, og dette må avlsrådet ha rammer og handlingsrom for å imøtekomme. 

Målsettingen er å vinne NM-lag, både vinter og høst. 
Vedtak; Martin og Eivind går gjennom kriteriene for uttak for å se om disse trenger presiseringer. 

 

• Sak 20/18 – Avlsrådets praktisering av avlsplan 

Utsatt til 26.04.18 
 

• Sak 21/18 – Rapportering av premier fra jaktprøver 

Forslag fra Arne Klingsheim om hvordan innhenting av jaktprøveresultater kan effektiviseres. Styret 

synes dette forslaget var godt. 

Vedtak; Eivind sender forslaget som sak til RU. 

 
 

Eventuelt 

 

• Neste møte 22.mai kl 19:30 


