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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøte 19.september 2017 

 
Skype 

Tidspunkt kl 19:30 

Deltakere; Olaf, Geir, Lars, Berit. Solfrid og Kenneth kobler seg på etterhvert. 

 

 

Orienteringssaker 

• Økonomi; Antall betalte medlemmer 974 stk.  

• DK;  utsatt til neste møte 

 

 

Oppfølgingssaker 

 

• Sak 12/17 – Landstreff 2019 – utsatt 

 

• Sak 15/17 – Aktivitetsforbud for utenlandsregistrerte halekuperte bretoner 

NBK representert v/ Lars og Jan Monsen skal ha møte med NKK 31.okt. NVK skal også være 

med på dette møte. 

 

• Sak 16/17 – RAS – Små oppdateringer av tall gjenstår. Solfrid tar kontakt med Arne/Andreas 

for å få tak i disse får å få lagt inn oppdaterte tall i tabellene. 

 

• 19/17 – Status Lavlandsprøven 

Kenneth informerte; Fulle partier alle dager. Har god kontroll. 

 

Nye saker 

• 23/17 – Høstprøven Ålen 

Solfrid informerte; Lik påmelding som tidligere år. Roger er prøveleder og DK-gruppa hjelper 

til. Utfordringen er dommere søndag. Planlegginga er godt i gang. 

 

• Sak 24/17 – Regelendring NM-Lag 

Styret diskuterte saken og besluttet å gi støtte til å beholde de gamle reglene. 

 

• Sak 25/17 – Forslag fra Web-gruppen 

Styret har fått tilsendt et forslag fra web-gruppen vedr. retningslinjer for publisering av 

prøveresultater. Styret synes forslaget var bra og retningslinjene tas inn i «Drift og 

administrasjon av Norsk Bretonklubb». 

 

• Sak 26/17 – Praktiske forhold rundt den kommende revisjon av jaktprøveregelverket, 
Championatregelverket og presisjon på tallkarakterskjema   

Saken ble diskutert og styret er enig i forslaget om å fjerne presisjon på tallkarakterskjema. Vi 

ønsker å beholde 1 AK fullkombinert.  
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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Eventuelt 

 

• Ny ansvarlig for nettbutikk; Vi legger ut annonse på breton.no 

• Tilbakemelding fra E. Winther ang. størrelse på dekken til NM-lag; Vi må ha større dekken. 

Kenneth tar saken opp med Eukanuba igjen og vi ber om str. M fra neste levering. 

• Spørsmål fra E. Winther ang. informasjon i Breton Basen til hjelp i avlsarbeid (jaktlyst, 

viltfinnerevne og HQ). Styret mener at disse opplysningene finnes i Årbøkene.  

• Styresamling; Dårlig respons. Olaf sender ny mail. 

• Årsmøte 2018 – Hvor? Kan Bodø være aktuell? Geir sjekker kostnad for flybilletter. 

• Søknad prøver 2018 – Stort trykk på prøver i Midt-Norge. Skal vi flytte en av Breton-prøvene 

bort fra Midt-Norge? Viktig med Breton-prøve da flere stiller breton på egen prøve og vi får da 

dokumentert rasen bedre. Hvilke andre områder kan overta eks. Høstprøven?  

 

 

Neste styremøte; 31.oktober 2017 kl 19:30 på Skype 

 


