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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøte 13.desember 2018 

 
Skype 

Tidspunkt kl 19:30 

Deltakere; Eivind, Rune, Berit, Britt, Kenneth, Lars og Sveinung. Andreas, Nils og Øyvind deltok på 

deler. 

Meldt forfall; Geir og Martin 

 

• Sak 38/18 – Rutine HQ-avlesere 

I prosedyren som er beskrevet i sak 38/18 fra 4.okt. er det ikke gjort rede for prosedyre for re-

røntging. Styret diskuterte om denne skulle være lik rutinen ved første gangs røntging dvs. at 

bildene må sendes via NKK eller om hundeeier kunne sende bilder direkte til klubbens 

avlesere.  

 

Følgende vedtak er gjort; Ved re-røntging skal samme prosedyre som første gangs røntging 

følges. Bildet skal sendes fra veterinær til NKK. 

 

•  Sak 45/18 – Årsmøtesaker 

Styret diskuterte saker som er aktuelle for årsmøtet 2019 herunder; 

- Forbedring av webside. Andreas har fått forslag om forbedringer av den siden vi har i dag. 

Til årsmøtet legges det fram et kostnadsforslag og dannes en arbeidsgruppe. 

- Ny lov NBK ihht. endringer av lovmal NKK. Legges fram for årsmøtet. 

 

• Sak 46/18 – Rutine kollektiv innmelding av valpekjøpere 

Utsettes til neste møte. 

 

• Sak 47/18 – Landstreff 2020 

Vedtak; Landstreffet 2020 arrangeres på Østlandet 

 

• Sak 48/18 – Kostnader NBK-arrangement 

Henvendelsen gjelder ulikt kostnadsnivå på ei treningshelg arrangert på Arnøya vs ei i Engerdal, 

begge arrangert i regi av DK i NBK, der samlinga på Arnøya er betydelig dyrere. Den er også 

dyrere i NBK-regi enn en lokal fuglehundklubb sin treningssamling en annen helg. Spørsmålet 

er om klubben vil utjevne kostnadsnivået. 

Styret viser i denne sammenheng til bestemmelsen om at alle arrangementer i de ulike DK-

gruppene skal være økonomisk selvbærende, kun i spesielle tilfeller kan klubben gå inn å dekke 

et evt. underskudd.  

 

 

Neste møte 9.januar kl 19:30 – på Skype. 


