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Saker til styremøte 22.08 – kl 19:30
Orienteringssaker;
• Orientering fra AR - Øyvind
o Erfaring med liste over anbefalte veterinærer. Behov for justeringer? - Øyvind
o Profileringseffekter NM lag høyfjell og lavland - Eivind
• Støtte til deltakelsen på VM og AICEB – Eivind
• Innkjøp av PC til jaktprøvekomiteen for Ålen prøven – Rune
• Status Ålenprøven – Rune
• Terminliste jaktprøver 2019 og møte i Samordningsutvalget (SU) den 12.8 - Rune
• Sak fra Raseutvalget (RU) - revidering av championatreglene – Eivind
• Flytting av tidspunkt for Landstreffet 2019 (Storesund i Stryn) - Britt
• Nye DK’er i Troms og Nord-Trøndelag. Status ny DK Østlandet. – Britt
• Saksliste for møte i raseutvalget (RU) 28.8, dersom den foreligger - Eivind

Nye saker
• Sak 38/18 - Øke antall HQ avlesere for NBK.
«NBK benytter HQ tall som grunnlag for avl der fokus er å redusere andelen Breton med HD.
Avlesingen skal oppleves som objektiv og med høy kvalitet og integritet. I den amerikanske modellen
settes HQ tallet som et snitt av tre avlesere»
o Det etableres en arbeidsgruppe som vurdere effekter, organisering og kostnader ved en slik
modell, og fremmer en innstilling til styret.
• Sak 39/18 - Nye avlshundkriterier i NBK
«NBK har de laveste kravene blant raseklubben i gruppe 7 for å kvalifisere til avlshund i NBK»
o Det etableres en arbeidsgruppe som får som mandat å evaluere nåværende kriterier og utarbeide
en innstilling til nye kriterier.
o Nye kriterier fremmes som sak til årsmøtet 2019.»
• Sak 40/18 - Etablere en ny diskusjonsgruppe i regi av NBK - Andreas
«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».
o Etablere diskusjonsgruppe på FB for NBK
o Utvide antall moderatorer for gruppen.
•

Sak 41/18 - Ny plattform for www.breton.no - Andreas
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«Dagen 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»
o Godkjenning av mandat for arbeidsgruppe som utarbeider innstilling til ny webløsning
o Ny løsning, herunder kostnadsramme, fremmes som sak til årsmøte 2019.

Oppfølgingssaker
• Sak 20/18 – Avlsplan – Status gjennomgang av retningslinjer for AR v/Martin
• Styrets spalte i Fuglehunden nr
• Møteplan resten av året

Eventuelt
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