NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

.

Referat fra styremøte 30.05.17
Skype
Tidspunkt kl 19:30
Deltakere; Olaf, Berit, Heidi, Kenneth, Lars, Martin, Solfrid, Geir og Britt (på siste del)

Orienteringssaker
 Økonomi; Antall betalte medlemmer 886 etter sist purrerunde. Har kontroll på mva-refusjon
som har frist 30.06.
 DK; - ingen nye saker
Oppfølgingssaker
 Sak 3/17 – Avløser Thor Greve. Personen som var tiltenkt å ta over måtte dessverre si fra seg
oppgaven. Vi må leite videre.
Nye saker
 10/17 – NBK-rollup – Er funnet og vil bli sendt til Landstreffet i Tromsø.
 11/17 – Roger Thrane Olsen overtar som prøveleder på Høstprøven mens hele DK-gruppa er
med i arrangementet. Det er i dag kun Kenneth som har disposisjonsrett på kontoen til
Høstprøven. Dette burde endres.
 12/17 – Hvem skal arrangere Landstreff 2019? Dette må avklares i løpet av høsten siden frist
for å søke utstilling er okt/nov. 2017. Heidi sjekker med DK-ene om noen har lyst til å ta på seg
oppgaven.
 13/17 – Fuglehundtinget – Styret gikk gjennom saksdokumentene og støtter FKF-styrets
forslag til vedtak i de innkomne sakene bortsett fra søknad fra Malvik Fuglehundklubb, ref vår
sak 9/17, og saken ang. organisering av høystatusløp Lavland, men Leder stiller med åpent
mandat og forvalter dette etter beste evne i samråd med RU.
 14/17 – Generalforsamling i Fuglehunden
Avholdes 9.juni. Vi støtter forslaget av valg av styremedlem.
 15/17 – Aktivitetsforbud for utenlandsregistrerte halekuperte bretoner
Pr. i dag kan utenlandsregistrerte halekuperte hunder kun stilles på internasjonale NKK
utstillinger. Vår søknad om dispensasjon for jubileumsutstillingen i Tromsø ble feks. avslått.
En liten rase som vår i Norge er helt avhengig av friske blodslinjer av beste kvalitet fra de store
breton-nasjonene. Aktivitetsforbud vanskeliggjør utvelgelse og forhindrer muligheten for å
kunne øke det biologiske mangfoldet i rasen.
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Styret mener derfor det er viktig å jobbe for å få RU/FKF til å fremme saken til NKK som igjen
fremmer den mot Mattilsynet slik at hunder som er lovlig halekupert i hjemlandet skal kunne
stilles på utstilling og jaktprøver i Norge. Lars skriver saksinnlegg.
 16/17 – RAS-dokument – De siste tallene skal nå være klare. Solfrid følger opp overfor
datagruppa og sørger for at dokumentet blir publisert når alt er klart.
 17/17 – HD-krav ved avl
Ny sak innmeldt v/Lars; «I budsjettet 2017 godkjente Årsmøtet at kr 20.000 skulle anvendes til
Avlsrådets Amerikaprosjekt for videre etterkontroll av NKKs HD avlesninger for hunder som
hadde fått HD C og dårligere resultater. Dette som et resultat av avlsrådets leders funn og
presentasjon under Årsmøtet.
Den formelle konklusjonen av denne bevillingen er at Årsmøtet har, frem til årsmøtet 2018, satt
til side den delen av Avlsplanen som krever at kun hunder med HD A og B kan godkjennes til
avl. Mao. At HD-diagnose bortfaller inntil prosjektet presenteres på Årsmøtet 2018»
Flertallet i styret var ikke enig i denne konklusjonen. Krav om HD-frie hunder ved avl er ennå
gjeldende.
 18/17 – Vipps
Det er behov for å opprette Vipps i forbindelse med Landstreffet i Tromsø. Berit sjekker ut
regler og hvordan dette skal gjøres og informasjon sendes på mail.

Info-saker
 Vi gir gave til FB-medlem nr. 2000
 Britt har ikke mottatt oversikt over hvilke hunder som er blitt elitehunder. Hun har derfor ikke
fått skrevet ut diplom siden november.
 Neste møte 8.august
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