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Sted:Skype  

Tid:5/1- 2016 kl. 20.00 

Tilstede styret:  

Solfrid Lægdheim, Martin Haugestad, Olaf Hafstad, Kenneth Sveen, Arne A Lunde og Hege H. 

Tidemann. Jan Åge Harjo prøvde å koble seg på etterhvert, men uten hell. 

 

Forfall: Vidar Berg-Hansen 

 

Sakliste: 

 

1/16 Orienteringssaker 

Jaktprøver 2016: Vinterprøve 2. - 4. april. Høstprøve 19.- 21. august med CACIT, hovedkvarter Ålen 

skisenter. Plan Midt-Norge for  3 - 5 år skal lages. NBK er fornøyd med dette. 

 

RU og FKF  

Nytt RU-møte i januar. 21. januar: Arne Abel representerer NBK. NISK har skrevet brev og lansert 

tanken om å redusere antall årlige nummer av Fuglehunden. Øvrig saksliste ikke klart pt. FKF har bedt 

om tilbakemelding på rutiner i forkant av NKK RS. Hege M skriver kort svar - NBK har ingen 

innvendinger. 

 

DKer og annet: Nordland sør: Odd Stien/Arvid Rønning Nordland sør.  

 

Kalender: God tilgang på bilder. Honnør til de ansvarlige 

 

Driftskonsept: Hege M og Martin og Olaf tar et møte neste uke og går igjennom dette. Olaf lager nytt 

utkast på bakgrunn av innspill fra Gunnar Handberg og dette møtet. 

 

43/15 årsmøtet og årsmeldinger/Bretoninfo - status - invitasjoner 

 Årsmelding og regnskap 2015 

 - mangler beholdning salgsartikler, 54 000 i mva-refusjon, lavere pris siste Fuglehunden, 

avlskonferanse 83 000,-, hq-avlesning og , kalender 13 000 i pluss, 33 00,- i DKpluss fordelt på 

4 områder (studieforbundet). Overskudd pt ca 133 000,-. .  

Hege M endrer styrets årsmelding i henhold til innspill fra styret 

 Budsjett 2016 

nøkternt som før, paringsavgift tas bort, datakostnader opp 

 Årets hunder: status, premier, diplomer: i rute mht premier (Kenneth) og diplomer (Hege 

T). Hege T organiserer lotteri med premier. Årets hunder publiseres straks AR gir klarsignal.  

 

 Øvrig innhold Bretoninfo - forslag sendes styret innen 5 uker før årsmøtet, dvs. innen 9. 

januar. Ingen forslag mottatt pt.  

http://www.breton.no/
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 Program årsmøtehelg og invitasjoner: Hege M inviterer æresmedlemmer og årets hunder. 

Kenneth øvrige i tillitspersonsapparatet, avtroppende og påtroppende. 

 

44/15 Avlsplan - status  

Martin presenterte forslag på vegne av arbeidsgruppe. Mange innspill kommet fra styret på e-post og i 

møtet på utsendte forslag. Hege M og Martin samordner innspill. Arbeidsgruppa ferdigstiller avlsplan 

før neste styremøte. 

2/16 Eventuelt 

Neste styremøte planlegges til  enten onsdag 20. eller torsdag 21.  januar.  

 

Referent: Hege M 

 

Saker til oppfølging: 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer.  

Styret diskuterte erfaringene med 

sponsorene våre siste året.  

 

Styret INGEN Kontinuerlig  

1/15 NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT Solfrid og 

jaktprøve-

ledelsen 

 Ferdig 

29/15 Revisjon av driftskonsept.  Hege M, 

Martin og 

Olaf 

Før årsmøtet Pågår/avventer 

35/15 Nye tillitspersoner: 

Fellesutstillinga Midt-Norge 

AR 

Styret 

 

  

Pågår 

44/15 Ny avlsplan Arbeidsgrupp

e v/ Martin 

 Pågår 

  

http://www.breton.no/

