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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Styremøte NBK 03.01.17 

 
Sted: Skype 

Deltakere: Olaf, Lars, Ulrik, Geir, Kenneth, Britt, Berit, Solfrid 

Fravær: Martin 

 
Saksliste 

  

Orienteringer: 

 

 Økonomi og medlemstall v/ Geir –kasserer orienterer om regnskapet.  

Medlemstallet 31.12.16 – 967 medlemmer. Budsjettet for 2017 under arbeid. 

Momskompensasjon etterspørres. 

 

 DK Nytt v/ Berit – Årsrapporter : Alle kommet inn! 

 

Oppfølgingssaker: 

 27/16 Felles dokumentarkiv for NBK – Dropbox dyrere enn først antatt. / Ny pris 10 Euro per 

bruker. Blir betydelig dyrere enn først antatt. Diskuteres å begrense til 2 eller 3 brukere. Enes 

om å starte med 3 brukere som fordeles mellom styret/avlsråd/webgruppen. 

 Sak 6.1 & 6.2 v/ Lars/Kenneth  

o 6.1 - Ang aktivitetsforbud så har ikke NKK noe system for å utestenge hunder som er 

kupert. NKK håndhever aktivitetsforbudet og har per i dag ikke et system for å 

registrere dette. Ansvaret for å stenge ute hunder med kuperte haler ligger hos NKK. 

Samtidig hviler det et selvstendig ansvar hos den enkelte hundeeier. 

o 6.2 - Fargevarianter, mye sykemeldinger i NKK, tar tid før dette er på plass.  

 

 29/16 Årsmøte 2017 - Hotell reservert. Invitasjoner, flybilletter? Årsmeldinger/Bretoninfo, 

møteleder, program, status? - Venter enda på svar fra flere (årets hunder osv). Sende ut 

påminnelse til tillitsvalgte med kort frist for å avdekke deltakelse eller ikke. Dette for å unngå å 

betale for tomme rom. Diskuteres rundt lotteri på årsmøtet.  
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Bank konto:  
4213.48.53896 

Nye saker: 

 30/16 Ny web- redaktør – Andreas Lindheim tar på seg rollen. Styret glade for dette.  

 31/16 Dressurkurs ungdom/nybegynner 10 000kr settes av til kursarbeidet. Søke NKK om 

støtte til gjennomføring av kurs. 

 32/16 Gaver årets hunder – Gaver mer eller mindre klart. Ulrik ordner med unghundpremie 10 

år fremover.  

 33/16 RU møte Gardermoen den 19.01.17 – Lars stiller for Olaf som ikke har anledning.  

 Eventuelt 

o Geir: diskutert med thor Greve hva som skal selges i nettbutikken. Det er størst 

interesse for varmedekken/jaktdekken og varmeposer. Diskuteres hvor mye som skal 

selges av klubben. Vedtas at man skal ha inne de artiklene som er etterspørsel på, og 

fase ut de andre.  

o Kommet en del kalendere i retur pga feil adresse. Det må legges ut en notis på web om 

at de som ikke har mottatt kan ta kontakt. 

 

Neste møte tirsdag 17.01.17 19:30 

 


