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Sted: Stjørdal 

Tid: 9/2-2014 kl.0900 

Tilstede styret: Martin Haugestad, Geir Håvard Ingdal, Morten Løken, Arne Abel Lunde, Kenneth 

Sveen, Vidar Berg-Hansen og Hege H. Tidemann. Innledningsvis også Arne Klingsheim, Tor Einar 

Jørgensen og Bjørn Sakariassen. 

 

Ikke tilstede: Jan Åge Harjo 

 

 

 

Generell info  

- E-postadresser til medlemmer 

- Skjemaer for hannhunder på hjemmesiden 

-   AR jobber med dette 

- Medlemsregister. DK ønsker lister over dette 

o Kennet sender ut regelmessig 

- Pålogging til medlemsregister for DK.  

o Kenneth ordner slik at DK'ene får tilgang. 

- Landstreffet.  

o Bør gjennomføres hvert år, men bør også gjøres enkelt. 

- Hva står på nettsiden og hva står i fuglehunden angående kontaktinformasjon? 

o Tor Einar ansvarlig for å oppdatere dette 

- Bildegalleri 

o Ønskelig at du kan klikke på bildet og få hunden opp i Bretonbasen. Datagruppen ser på 

dette. 

- Jaktprøvekritikker 

o Bør prøve å få kritikker raskere inn 

o Martin følger opp dette 

- Utstillingskritikker 

o Bør også skannes og legges inn 

o Arne Klingheim tar dette 

- Forum, Jan Bjarte svarer nybegynnere 

- FB grupper til distriktene – Gruppene bør være åpen til en viss grad 

o Datagruppa ser på dette 

- Reportasje til fuglehunden fra årsmøtet 

o Hege Meldal følger opp dette 

-  
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Sak 11/14: Orienteringer 9. feb. 2014 

 Økonomi v/Kenneth 

o Positivt med god inntekt på kalenderen. Fått inn nesten Kr. 52000,- til den. 

 NKK har sagt opp avtalen med SKK om trening i respektive land 

 e-post utvekslinger ang. konsekvenser av at stor-cert er borte 

o Ingen stor betydning for NBK 

 premielager jaktprøver hos prøveledelsen 

o Foreslått flyttet til de ulike prøvene 

o Kenneth må orienteres når premier kjøpes og sendes til de ulike prøvene. 

 dekning av utgifter eksteriørdommerkonferansen januar 2013 

o Dette står som et utlegg hos NBK 

o Gunnar følger opp dette 

 gamle dokumenter, referater etc. sendes til Elverum skogbruksmuseum for lagring 

o Fra Gunnar. Martin har disse nå, og kan ha disse lagret hos seg foreløpig.  

 landstreff 2015 

o Ønskelig at det blir i Bodø eller Fauske. Vanskelig å finne passende lokaliteter. 

o Alternativt Trondheim, Nord-Trøndelag, Sogn/Hordaland 

 kommunikasjonsstrategi, se sak 35/2013 

o Må jobbes med videre 

 

Sak 12/14: Konstituering av nytt styre/fordeling av arbeidsoppgaver og interne administrative 

rutiner 

Sekretær: Vidar Berg-Hansen,  

Jaktprøveansvarlig: Hege H. Tidemann 

Kalender: Martin og Henry 

Nettredaksjon: Forslag om å spørre Marius Kristoffersen om å publisere jaktprøveresutater. Geir 

Håvard sjekker dette med Tor Einar 

 

Referat, rutiner for godkjenning og publisering, e-postadresser hos NKK) 

 

E-psotadresser: 

- Vidar blir satt opp på e-postlista til NKK. 

- styret@breton.no,  

- leder@breton.no, sendes til leder og nestleder  

 

Sak 13/14: DK Nord-Trøndelag 

Erik Sklet ønsker avløsning, "vara" Andreas Jørgens har meldt at han kan ta over. 

 

Vedtak: 

Andreas Jørgensen erstatter Erik Sklet.  

 

Geir Håvard følger opp andre DK-områder det et skifte av DK kan være aktuelt. 

 

mailto:styret@breton.no
mailto:leder@breton.no
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Sak 14/14: Vandrepokaler 
NBK har 4 vandrepokaler som befinner seg hos Gunnar Handberg. De har ikke blitt delt ut på flere år.  

 Tanjas pokal fra 1982,  sist utdelt 1999 

 Beste hund NBK prøve vinter fra 1993, sist utdelt 1994 

 Tydalspokalen fra 1984, sist utdelt 1994 

 Vahrpokalen (gammel) som ikke har inngraveringer, den er stor handlaget tinnpokal. 

 

Styret må ta stilling til hva vi gjør med disse. Gunnar har foreslått at de gis til odel og eie til siste 

vinner. 

 

Vedtak: 

Styret må følge opp denne saken. Martin ser på hva han har i papirene fra Gunnar. Sak 11/14  

 

Sak 15/14: Saker til Fuglehundtinget, inkl. forslag til valgkomiteen, frist 1. mars 

 

Vedtak: 

Styret følger opp saken på e-post i forkant av fristen 

 

Sak 16/14: Oppfølging av saker fra årsmøtet 

 

Vedtak:  

Oppfølging av vedtak gjort på år møtet fordeles når protokoll foreligger. 

 

Sak 17/14. Eventuelt 9. februar 2014 

Kenneth ser på lister over registrerte breton som ikke har gått igjennom AR. 

 

Neste styremøter 4 mars, 8. april, 14. mai, 19. august. 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer. 

Styret INGEN Kontinuerlig  

49/11 Idemyldring Styret  Kontinuerlig  

10/13 Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte 

bekymringsmeldinger vedrørende gemytt? 

Geir Håvard, 

Arne og Martin 

? Oppfølging etter 

årsmøtevedtak 

31/13 Utgiftsdekning arrangementskomite Kenneth Årsmøte-

helga 2014 

Ferdig, 

presenteres for 

DK mm 

årsmøtehelga 

33/13 Endringer statistikker/lister årbok og 

bretonbasen  

Arne K  Oppfølging etter 

årsmøtevedtak 

35/13 Nettsidene - forbedre layout og rutiner for Datagruppe,  Oppfølging av 



 

 

 
 

 

 

 

 

www.breton.no   Oppdatert: 11. mars 2014 

 

NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

oppdatering, inkl. kommunikasjonsstrategi Hege årsmøtevedtak 

41/13 Importrapport, styret ber avlsrådet om 

innspill 

Martin  Arbeidsgruppa 

nedsatt 

45/13 Brev FKF ang. forsinka resultatregistrering Hege snarest  

9/14 Svar på brev til Harehundklubbenes 

rovdyrutvalg 

Hege snarest  

 

 


