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Referat fra styremøte 20. juni 2018 

 
Skype 

Tidspunkt kl 20:00 

Deltakere; Eivind, Sveinung, Martin, Kenneth, Berit, Britt, Rune og Lars 

 

 

Orienteringssaker 

o Britt orienterte kort fra generalforsamlingen i Fuglehunden. Knut Reed, NESK, Signe Karin 

Hotvedt, NVK og Thomas Bull Enger, NGK ble valgt inn i styret. 

o Eivind har sendt sak ang. TV til felles avlsråd og de vil ta opp saken videre her. 

o Styrets spalte i Fuglehunden; vil gå på rundgang. 

o Styrets deltakelse på Landstreffet. Sveinung deltar på lørdag, Britt hele treffet. 

o DK Østlandet; Nåværende DK har signalisert at hun trekker seg. Det jobbes med å skaffe 

ny. 

 

Saker til behandling 

 

o Sak 20/18 – Avlsplan – Status oppdatering av avlsplan og revidering av retningslinjer for AR 

Arbeidsgruppa jobber fremdeles med revidert plan. Grovskisse ble fremlagt for styret og det 

skal tas en gjennomgang av avlshundlistene i BB. Etter at dokumentene har vært gjennomgått 

med avlsrådet vil dokumentene bli publisert, forhåpentligvis like etter sommeren. 

 

o Sak 33/18 – Styrets holdning til aktivitet på Bretonforum og FB-gruppen. 

 

Atferd på NBKs offisielle klubbsider 

Styret registrerer debattene som pågår/har pågått på Bretonforum og FB gruppene, som er 

klubbens offisielle klubbsider. Populære temaer er annonsering av valpekull på Finn.no, avl og 

oppdrett. 

 

Styret anser ytringer fra medlemmer, på vår offisielle sider, å være av personlig karakter. 

Generelt gjelder at kommunikasjon på klubbsidene skal foregå saklig og i en god tone. Styret 

må ha en holdning til og sørge for at NBKs krav til saklighet m.m. blir etterlevd.   

Styret vil presisere følgende:   

o NBK skal være en klubb med stor takhøyde og rom for personlige meninger 

o Styret anser seg ikke som en part i diskusjonene som pågår mellom enkeltmedlemmer 

o Styret kommer ikke til å svare på, kommentere eller mene noe om påstander som måtte komme 

til styret om eller fra medlemmer med utgangspunkt i nye/pågående debatter. 
o Medlemmer som føler seg mobbet, trakassert, utlevert, utskjelt osv. bør vurdere andre 

sanksjonsmidler. En politianmeldelse vil være et slikt virkemiddel. 
o Styret vil, via våre moderatorer, følge med om diskusjoner, kommentarer og annet innhold er 

innenfor formålet med sidene. Dersom formålet ikke følges kan diskusjonstrådene avsluttes. 
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Nytt avlsråd 

Flere av diskusjonene har sitt utspring i at, et fåtall, medlemmer ønsker endringer i avlsrådet.  

På årsmøtet i 2018 meddelte avlsrådets leder at han ønsket å fratre AR pga stor 

arbeidsbelastning og mange kryssende roller. ARs leder tilbød seg å håndtere oppgavene videre 

inntil nytt AR var innsatt. Det er styret takknemlig for. Årsmøtet og også det nye styret tok 

dette til etterretning. 

 

Styret har forespurt flere, etter vår oppfatning, egnede kandidater uten at noen av disse har vært 

villig til å ta på seg oppgaven. Det er kommet et forslag om nytt avlsråd uten av styret ville gå 

for dette.  

 

Etter årsmøtet har det vært flere henvendelser fra medlemmer med meninger om AR, og der 

styret blir avkrevd svar på status.   

 

Styret vil presisere følgende: 

o Styret, valgt av årsmøtet, velger Avlsråd. 

o Styret kan, om vi ønsker det, velge å la nåværende AR sitte til neste årsmøte 

o Dersom medlemmene ønsker å overprøve styret må man følge prosedyren for innkalling til 

ekstraordinært årsmøte å få valgt et nytt styre. Et nytt styre vil utpeke nytt avlsråd for 

klubben.  

o Nåværende styre tar avlsrådets leders ønske om å fratre til etterretning og vil så snart som 

mulig utnevne et nytt avlsråd.  

o Vi imøteser innspill fra medlemmene på kandidater som vi vil vurdere fortløpende. 

o Styret foretar en gjennomgang av retningslinjer for avlsrådet, for å sikre at AR utøver sin 

rolle ihht intensjonen. 

o Styret vil sikre at kommunikasjonen mot medlemmene fra AR er så god som mulig 

 

Styret ønsker en tydeliggjøring av styringsdokumentene vedr avl uavhengig av 

sammensetningen av avlsråd. Dette for å sikre tydelige kjøreregler for AR, men også for at 

medlemmene ikke skal være i tvil om hvilken praksis som gjelder.  

 

Styret har etablert en gruppe som ser på formuleringer og oppdateringer av Retningslinjer for 

Avlsrådet som vil bli publisert så snart arbeidet er ferdig. Dokumentene vil bli gjennomgått 

med avlsrådet slik at vi sikrer at praktisering av retningslinjer utføres ihht intensjonen. 

 

 

o Sak 34/18 – Artikkel til Fuglehunden vedr. annonsering kull på Finn.no 

Sveinung tar tak i utkastet og gjør dette til en artikkel som publiseres. 

 

 

o Sak 35/18 – Info.skriv; anbefalte klinikker for HD-røntging 

Info-skivet er godt, men det trengs noen avklaringer. Lista over anbefalte klinikker synes litt 

snever. Er det flere som skal/kan komme inn på den? Kenneth og Eivind tar denne jobben. 

Etter dette publiseres info-skriv og lista. 
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o Sak 36/18 – Kriterier for uttak NM 

Kriteriene for uttak til NM er gjennomgått og styret finner ikke grunn til å endre disse. Styret 

presiserer at det er championatpoeng som skal telle. 

 

 

Eventuelt 

 

• Til neste møte; 

- HQ-avlesere 

- Vinterprøven Ålen (Rune forbereder) 

 

Neste møte 22.august kl 19:30 – på Skype. 


