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Referat fra styremøte 11.januar 2018
Skype
Tidspunkt kl 20:00
Deltakere; Britt, Olaf, Lars, Geir, Berit, Kenneth, Martin og Solfrid

Orienteringssaker
• Økonomi; Antall medlemmer pr 31.12.17; 1002. Årsregnskap og budsjett for 2018 vil bli
ferdigstilt i løpet av helga. Geir sender det da ut til styret. Mangler pr. nå regnskap for
Høstprøven.

Oppfølgingssaker
•

29/17 – Status årsrapporter DK
Har fått fra alle bortsett fra Finnmark Øst (har ikke hatt DK i år), Finnmark Vest og Rogaland.

•

27/17 – Årsmøte 2018 – status
Invitasjoner sendt ut ihht. liste. Hvis noen mangler på denne lista gi beskjed til Olaf. Klubben
dekker kostnader for de inviterte.

•

1/17 – Sak 6.1 fra årsmøte 2017. Opprettelsen av et prosjektarbeid som skal se på og
sammenstille ulike metodikker for fastsettelse av helsestatus på hofter på breton.
- Det viser seg at OFA krever røntgenbilder av hunder som er min. 24 mnd. I og med at alle
våre innsendte bilder er av hunder på 12-18 mnd følges ikke OFAs metodikk og vi vil ikke
få en offisiell status på våre hunder med disse bildene. Mer informasjon vil gis av
avlsrådsleder på årsmøtet.

Nye saker
•

Sak 1/18 – Innkomne saker til årsmøtet.
Styret har innen fristen mottatt 3 saker fra medlemmer om saker til årsmøtet. Disse ble
gjennomgått.

•

Sak 2/18 – Rapportering av nye valpeeiere til DK-ene
Dk-ene opplever å få opplysninger om nye valpekjøpere for sent eller at de uteblir helt. Dette
må forbedres slik at nye valpekjøpere i deres område kan bli tatt i mot på en god måte – så
tidlig som mulig.
Britt forklarte dette med at oppdretterne nå i stor grad melder valpekjøpere inn selv, og da får
hun ingen informasjon om disse som hun kan sende videre. Det har vært en omlegging av
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systemet hos NKK. Britt skal imidlertid sjekke hvordan vi får tak i disse opplysningene slik at
vi får sendt dette til DK-ene.
Eventuelt
•

Mail fra medlem Ketil Eide.
Styret fikk mail fra Ketil Eide 3.januar vedr. en diskusjon han hadde hatt med avlsrådsleder.
Eide ba om styrets mening i saken. Olaf har svart Eide. Lars er uenig i dette svaret og mener
det kun burde vært svart at «det ikke er ihht. avlsplan. Emnet er interessant og vil bli tatt opp i
forbindelse med Årsmøtet».

•

Ny sponsoransvarlig? – hvem tar over? Avklares på neste styremøte.

Neste styremøte; 22.januar 2018 kl 20:00 på Skype
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