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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøte 22.mai 2018 

 
Telefonstyremøte 

Tidspunkt kl 19:30 

Deltakere; Eivind, Sveinung, Martin, Rune, Geir, Berit, Britt og Andreas. Arne Abel Lunde deltok på 

sak 29/18. 

 

 

Orienteringssaker 

• Eivind informerte om sakslisten for det kommende Fuglehundtinget hvor sak 3 – revisjon av 

jaktprøveregelverket er hovedsaken 

• Eivind informerte om sakslisten for RU-møtet som skal være i forkant av Fuglehundtinget. 

• Berit informerte om regelverket i NBK/NKK vedr. disiplinære reaksjoner. 

 

 

Saker til behandling 

 

• Sak 29/18 – Kvalitetssikre NBKs innspill til «revisjon av jaktprøveregelverket for stående 

fuglehunder» - hovedsak på tinget. 

Arne Abel Lunde deltok i saken. Styret og AAL diskuterte de punkene 21a), 31, 42, 45, 48, 66, 

68 og 53. Styret kom frem til enstemmig vedtak på de aktuelle punktene.  

 

• Sak 20/18 – Avlsplan – Kvalitetssikring og tydeliggjøring av innhold i avlsplanen og 

retningslinjer for avlsrådet.  

Martin gikk gjennom det arbeidet som er gjort til i dag. Arbeidsgruppa håper å komme med et 

utkast til styret før sommeren. I tillegg til arbeidsgruppa (Martin, Kenneth og Arne) vil Eivind 

og Sveinung være «sparringspartnere» samt at utkastet skal sendes avlsrådet for uttalelse. 

Resten av styret skal holdes informert og skal komme med sine innspill forløpende. 

 

• Sak 8/18 – NBKs verdigrunnlag – plan for det videre arbeidet. 

Sveinung jobber videre med dette. 

 

• Sak 25/18 – Hvordan forbedre kontakten mellom styret og DK-ene? 

Utsettes til neste styremøte 

 

• Sak 26/18 – Bedre kommunikasjonsflyt inn mot klubben. 

Eivind og Andreas har gjort endringer på nettsiden slik at det kommer tydelig frem hvem som er 

kontaktperson i hvilke saker. Vi må også sikre oss at det er gitt riktig informasjon i oppstartsbrev 

ifbm. terminfestede prøver ol. til hvor resultat skal sendes. Prøveresultat skal ikke til Eivind. 

Berit har oppdatert opplysninger i Brønnøysundregistrene. 

 

• Sak 15/17 – Aktivitetsforbud for utenlandsregistrerte bretoner.  

NKK har sendt søknad til Mattilsynet 23.mai 2018.  
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• Sak 27/18 – Retningslinjer for publisering på web. 

Små justeringer av tidligere forslag foretas og vil deretter publiseres. 

 

• Sak 28/18 – Stipend kr 3.000,- fra Svensk Bretonklubb til yngste medlem i NBK som oppnår 

jaktprøvepremie høst 2017/vinter 2018.  

Vinner er Matias Vold, 15 år fra Levanger. Vi håper å presentere vinneren i en reportasje i neste 

Fuglehunden og gaven overrekkes på Landstreffet 2018. Eivind sjekker med T.E. Jørgensen om 

SBK skal delta eller om NBK skal overreke på vegne av SBK. 

 

• Sak 30/18 – Fullmakt til Nils B. Skaar til å tale og representere NBK på tinget i sak 62 og 63 

Styret gir slik fullmakt.  

 

• Sak 31/18 – Innkommet forslag til nytt avlsråd 

Styret har mottatt et forslag på nytt avlsråd. Et enstemmig styre valgte å beholde det sittende 

avlsråd. Arbeidet med å finne nye medlemmer til avlsrådet fortsetter. 
 

Eventuelt 

 

• Det er endret rutine ifbm. kjøp i nettbutikken. Varene må nå betales på forhånd. Teksten «faktura blir 

ettersendt» er fjernet og ny tekst er lagt inn.  

 

• Neste møte 20.juni kl 19:30 – på Skype. 


