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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Sted: Skype. 

 

Tid: 02.06.16 kl 19:30 

 

Tilstede styret: 

 

Lars Olaf Farnes, Geir Grønvold, Solfrid Lægdheim, Berit Helø, Kenneth Sveen, og Olaf Hafstad 

 

Orienteringssaker: 

 

 Økonomi og medlemstall v/ Geir 

 Medlemsliste 885. Litt bedre enn antatt. 

 Regnskap viser at vi er ca. der vi bør være, i forhold til budsjettet. 

  

DK nytt v/Berit:  

 

 Nord Trøndelag arrangerer Landstreffet 2018. 

 Ny DK i Sør Trøndelag Roger Thrane Olsen. 
 

Oppfølgingsaker: 

 

13/16 Premie årets unghund (Utsettes til neste styremøte) 

 

35/15 Fellesutstillinga Midt-Norge er enda ikke avklart erstatter for Marit. 

          Roger Thrane Olsen vil prøve å finne en ny person til Fellesutstillinga Midt-Norge. 

 

29/15 Revisjon av driftskonsept. 

          Olaf har sendt ett utkast til Martin for gjennomgang. 

 

17/08 Sponsorarbeid. 

          Kenneth og Anders Ellefsen arbeider med en mulig sponsor. 

 

Nye saker: 

 

12/16 AR vil kreve inn bilde på utenlandske hannhunder. AR ønsker HQ av importerte hunder.   

Styret ser utfordringer med å innføre et absolutt krav som dette på et styremøte. Kan være en sak å ta 

opp ved årsmøte. Styret vil likevel komme med oppfordring til at det hentes inn bilder av utenlandske 

hunder. Krav til hundeeiere utenlands med topphunder om at man krever røntgen-bilde før parring kan 

skape utfordringer. Martin/Olaf svarer AR på deres forespørsel.  
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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

19/16 Fuglehundtinget 11. juni 2016 

          Lars Olaf Farnes og Olaf Hafstad stiller for NBK. 

          Forelagte FKF saker til fuglehundtinget 2016 

 Sak 3.1 Organisering av høystatusløp lavland. Styre mener forslag 1 og 3 er viktige faktorer å 
ta med her. 

 Sak 3.2 Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som medlem i FKF. NBK styre er 
positive til at Malvik blir medlem i FKF. 

 Sak 3.3 Endring av FKFs lover § 3-4 Fuglehundtingets oppgave punkt h): Styre er positive til at 

endringsforslaget vedtas. 

 Sak 3.4 Endring av sak 3.7 fra Fuglehundtinget 2015 – Nytt DogWebArra program. FKF 
styrets forslag høres fornuftig ut.  

 

20/16 Kandidater til leder og nest ledervervet i RU 

          NISK har forslått Lene Moen til leder. 

          NVK og NMLK har forslått Marius Kjønsberg til nestleder. 

          Styre i NBK er positive til disse kandidatene.  

 

 

21/16 Eventuelt 

          Solfrid stiller på møte på Stav hotell den 7.juni kl. 1700 vedr. jaktprøver. 

          Randi trenger hjelp på web. Olaf kontakter noen mulige kandidater. 

          Eigil Haug ønsker å starte utdanning som apportprøve dommer. Styre støtter Eigil i det.  

          Olaf skriver en anbefaling til dommerutvalget i FKF. 

 

Neste møte 16.08.16. kl. 19:30. (Riktig god sommer alle sammen) 

 

 

 

 


