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Bank konto:  
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Referat fra styremøte 31. oktober 2018 

 
Skype 

Tidspunkt kl 19:30 

Deltakere; Eivind, Rune, Berit, Geir, Britt, Martin, Kenneth, Lars. Anders og Øyvind deltok på deler. 

Meldt forfall; Sveinung og Andreas 
 

• Sak 45/18 – Idèmyldring om «Fuglehunden» 

Anders Vinje var invitert inn til styret for å fortelle om hvordan dagens situasjon er. Noen er 

flinke å sende inn, men som oftest er det utfordrende å få inn stoff til bladet. Styret og Anders 

diskuterte hvilke saker som vi mente kunne være interessante å ha med i «Fuglehunden» og 

mange gode forslag kom opp. 

Vedtak; Anders tar tak i de forslagene som kommer og ber om hjelp ved behov. Styret ser også 

viktigheten av å ha slike diskusjonsrunder jevnlig for å få frem saker. 

 

• Status økonomi 

Geir har sendt ut regnskap på forhånd. I dette er ikke Høst- og Lavlandsprøven hensyntatt. 

Heller ikke Landstreffet. Geir forventer å få inn regnskap for disse arrangementene om kort tid. 

Medlemstallet pr. dd. er 1.028 personer. Det kan imidlertid være dobbelregistreringer i dette. 

Dette vil bli justert når NKK «vasker» listene rundt årsskiftet. 

 

• Orientering fra avlsrådet 

Øyvind informerte fra avlsrådets siste møte. Flere parringer er planlagt fremover. 

Avlesning av røntgenbilder viser at transitional vertebra (TV) er mer utbredt enn først antatt. 

AR har gjort det til policy at dersom en av foreldredyrene har TV godkjennes kun 1 kull før 

man ser HD-resultat av parringen. Denne saken bør imidlertid opp til diskusjon på årsmøtet og 

styret ber Øyvind om å skrive et forslag til saksfremlegg. 

Øyvind har fått noen spørsmål der det har blitt observert at HQ-tall er blitt endret i 

Bretonbasen. Dette skjer om en hund re-røntges. Bildene sendes direkte til Øyvind og han 

foretar ny avlesning. Disse avlesningene registreres ikke hos NKK. Styret presiserer at også 

bilder fra hunder som re-røntges skal sendes fra veterinær og til NKK for registrering. 

 

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

Svein Stueland og Morgan Johnsen er nå klar for å være med i HQ-gruppa. Øyvind planlegger 

opplæring av disse på Svein Stuelands klinikk på Nannestad. Det er imidlertid noen 

formaliteter som må i orden først og programmet må installeres på de nye avlesernes PCer. 

Når avleserne er ferdig opplært vil det også være 3 stk som skal lese av sekundære 

forandringer. 

 

•  Sak 20/18 – Avlsplan 

Martin har sendt revidert avlsplan, retningslinjer for avlsråd og skjema for vurdering av kull til 

styret på forhånd. Ingen av kravene i avlsplanen er endret, men teksten er i noen tilfeller endret 
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slik at den er mer i henhold til referatet i årsmøtet og tydeliggjort ifht. intensjonen bak 

avlsplanen. I retningslinjer for avlsråd kommer arbeidsgruppen med et forslag til fire 

vurderingsvarianter som kan brukes ved tilbakemelding til oppdretter og i publisering. Som en 

følge av denne måten å gi en vurdering av kullet på vil vi gå tilbake til «gammel» annonsering 

av kull på breton.no da vi ikke vil ha samme mulighet i BB. 

 

Vedtak; Revidert avlsplan, retningslinjer for avlråd og skjema for vurdering av kull tas i bruk 

nå. Annonsering av kull flyttes tilbake til breton.no. Det lages egen sak om dette på Breton.no. 

 

• Status sak 39/18 – Nye avlshundkriterier i NBK 

Styret ønsker en gjennomgang av dagens kriterier for Avlshund. Det etableres en arbeidsgruppe 

som ledes av Øyvind Nagelhus, med øvrige deltakere Nils B Skaar og Anders Ellefsen.  

Gruppen kommer med en innstilling til nye kriterier til neste styremøte 6.12. Saken fremmes 

for årsmøtet. 

 

• Bretonkalenderen 

Tidligere produsent kunne ikke ta jobben i år, så vi måtte finne andre løsninger. Samme 

trykkeri tar jobben. Informasjon om hvor bilder skal sendes blir publisert snart. Kort frist; 

10.november. Satser på utsendelse 3.desember. 

Britt må sende Martin excel-fil med adresser til medlemmer og årsmøteinnkallingen. 

 

• Regelendring NM-lag 

Ref. mail fra Eivind tidligere. Saken skal opp i neste RU-møte 12.november. Kenneth gjør 

oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom det forslaget vi først fikk tilsendt og det som nå 

ligger ved sakspapirene til RU-møtet. Eivind følger opp. 

 

• Status sak 15/17 – Aktivitetsforbud for lovlig halekuperte utenlandske hunder 

Ref. tidligere avslag fra Mattilsynet. NKK er med på anke, men Mattilsynet vil ikke møte oss. 

Begrunnelsen er at det er ingen nye argumenter i saken.  

Vedtak; saken parkeres. 

 

• Sak 44/18 – Profileringsvester 

Ulf er på saken. Har sett på Bergans og Rukka. Vi vurderer å gå bort fra sponsorprofilering og 

heller ha klubbemblem på vestene. 

 

• Årsmøte 2019 

Har inngått kontrakt med Gardermoen Airport Hotel 

Berit lager liste over hvem som skal inviteres, trenger hjelp til å få denne oppdatert.  

Hva er årets tema for medlemsmøtet 
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Neste møte 11.desember kl 19:30 – på Skype. 

Geir melder forfall, men sender budsjett 2019 ut til styret før møtet. 


