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Referat fra styremøte 22.august 2018 

 
Skype 

Tidspunkt kl 19:30 

Deltakere; Eivind, Sveinung, Rune, Berit, Kenneth, Geir, Britt, Øyvind N, Martin, Andreas 

Fravær; Lars 

 

• Orientering fra AR  

o Øyvind orienterte om erfaringen så langt med listen over anbefalte veterinærer for 

røntging av hofter. 1 ny veterinær er tatt inn på lista. Vi oppdaterer skrivet som ligger 

ute på hjemmesiden om at veterinærer som ønsker å komme på lista kan ta kontakt med 

Øyvind. 

o Profileringseffekter NM lag høyfjell og lavland er bestilt. 

 

• Støtte til deltakelsen på VM og AICEB 

Lars Farnes gis kr 3.000,- i støtte til deltakelse i VM. NBK dekker også påmeldingsavgiften på 

kr 2.400,- for deltakelse på AICEB (Amicale Internationale des Clubs de I`Epagneul Breton) 

 

• Innkjøp av PC til jaktprøvekomiteen for Ålen prøven 

Det er kjøpt inn 1 stk PC til jaktprøvekomiteen.  

 

• Status Ålenprøven 

Komiteen er klar. Sted; Lauvåsen Leir. Sliter litt med å finne dommere. Forslag på et par 

dommere sjekkes opp.  

 

• Terminliste jaktprøver 2019 og møte i Samordningsutvalget (SU) den 12.8  

Tove deltok for NBK. Vi har søkt om å få flytte Høstprøven fra Ålen til Meråker. Dette ser ut 

til å gå i orden, men vi har ikke fått endelig svar ennå. Vi bytter også dato 

Vinter; 15-17. mars 2019 

Høstprøven; 30.aug. – 1.sept. 2019 

 

• Sak fra Raseutvalget (RU) - revidering av championatreglene 

Vi endrer ikke standpunkt dvs. vi støtter ikke forslaget om champ.poeng for 2. og 3. AK. 

 

• Flytting av tidspunkt for Landstreffet 2019 (Storesund i Stryn) 

Landstreffet er flyttet til 5-7. juli 2019 

Rune sjekker ut hva komiteen trenger av bistand mtp. evt. apportkonkurranse. 

 

• Nye DK’er i Troms og Nord-Trøndelag. 

Ny DK Troms; Kate Linnes 

Ny DK Nord-Trøndelag; Ingeborg Aarmo 

Presentasjon kommer i «Fuglehunden» 
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• Saksliste for møte i raseutvalget (RU) 28.8 

Send ut på mail 

 

• Sak 38/18 - Øke antall HQ avlesere for NBK. 

HQ er en sentral del av NBKs avlsarbeid knyttet til HD. Vi må være sikre på at HQ-avlesingen 

gjøres med høyest mulig kvalitet, at avlesingen er uavhengig og at vi reduserer sårbarheten som 

vi har i dag med bare en avleser.  

Vedtak; Styret ønsker at HQ-tallet skal fastsettes ved et gjennomsnitt av HQ-tall avlest av 3 

uavhengige veterinærer. En arbeidsgruppe som ledes av Sveinung (øvrige deltakere er Øyvind, 

Martin + data) jobber fram et forslag for hvordan en ny ordning skal fungere i praksis, herunder 

arbeidsinstruks, kostnadsramme, oppgavefordeling etc. Forslaget legges fram til endelig 

behandling i styremøte 4.oktober. Ny praksis etableres snarest mulig etter dette. 

 

• Sak 39/18 – Nye avlshundkriterier i NBK 

NBK har de laveste kravene blant raseklubben i gruppe 7 for å kvalifisere til avlshund i NBK 

Vedtak; Det etableres en arbeidsgruppe som får som mandat å evaluere nåværende kriterier og 

utarbeide en innstilling til nye kriterier. Dette må sees i sammenheng med revisjonen av 

retningslinjer for avlsrådet og evt. ny avlsplan. Arbeidsgruppen ledes av Øyvind N. Innstiling 

legges fram for styret senest på styremøtet 6.desember.  

 

• Sak 40/18 - Etablere en ny diskusjonsgruppe i regi av NBK 

Styret registrerer et stort behov og ønske fra medlemmene om å ha et diskusjonsforum med 

enkel tilgang og som når ut til flest mulig medlemmer. Dagens Bretonforum er for omstendelig 

med krav om egen innlogging og når ikke opp i fht. andre typer sosiale arenaer. Det er dukket 

opp flere grupper på FB i det siste som forsøker å dekke disse behovene uten å lykkes. Styret 

mener det er viktig med åpenhet og saklige diskusjoner og tror klubben er tjent med at vi 

etablerer en felles arena.  

Vedtak; Andreas og Kjetil Andreassen mfl. oppretter en diskusjonsgruppe på FB. Regler for 

gruppen lages og presenteres for styret på neste styremøte. Dagens FB-side vil være en ren 

info-side. 

 

• Sak 41/18 - Ny plattform for www.breton.no 

Dagens hjemmeside ble etablert i 2014. Siden da har det skjedd store endringer i brukernes 

behov både for å holde seg oppdatert på nyheter, men også behov for å finne relevant 

informasjon i et fullverdig dokumentarkiv. Informasjon må være tilgjengelig på alle plattformer 

med enkle integrasjoner mot sosiale medier. Navigasjon, bildebruk, videoer etc må enkelt 

kunne vises  

Vedtak; Arbeidsgruppe etableres for å komme med en innstilling til styret til møtet 6. 

desember. Deltakere; Andreas, Eivind, mfl. 

 

 

http://www.breton.no/
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•  Sak 20/18 – Avlsplan 

Gruppen jobber videre, men må samkjøre med arb.gruppen for avlshunder i deres arbeid. 

 

• Møteplan  

Torsdag 4. oktober kl 19:30 

Onsdag 31.oktober kl 19:30 

Torsdag 6.desember kl 19:30 

Onsdag 9.januar 2019 kl 19:30 

Tirsdag 22.januar kl 19:30 

Fredag 8.februar (før årsmøtet) 

 

Årsmøtet blir på Gardermoen lørdag 9.februar 2019. Berit innhenter tilbud på hotell. 

 

• Styrets spalte; neste; Eivind 

 

• Felles mal DK-årsrapport 

Eivind lager et utkast som sendes Britt før det sendes ut til DK-ene. 

 

 

Neste møte 4.oktober kl 19:30 – på Skype. 


