NORSK BRETON KLUBB

Bank konto:

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

4213.48.53896

Referat fra styremøte 05.12.16
Sted: Skype

.

Tidspunkt 19:30
Deltakere: Olaf, Lars, Ulrik, Berit, Geir, Solfrid
Kenneth kobler til etter hvert.
Meldt fravær: Britt og Martin
Orienteringer:






Årsrapporter fra DK`ene v/Berit – Mangler fra nordland sør? Ny DK i øst-finnmark fortsatt uavklart.
Økonomi v/Geir – ingen store forandringer fra sist. Noen NKKavgifter som mangler.
Årsmøte 2017. Hotell reservert. Invitasjoner, flybilletter?
Årsmeldinger/Bretoninfo, status? – påmeldinger kommet, Ulrik sender videre til Geir som ordner med
billetter. Etterspørre årsmeldinger fra Avlsrådet, valpeformidler og Arne klingsheim (datagruppen).
Olaf etterspør mal til bretoninfoen. Sende mail til webgruppa, be dem publisere dato, info for
årsmøtet.
Det må legges ut info på nett for frist for innsendte saker. – 5 uker før? Ulrik ordner slik at webgruppa
publiserer om frist for innsendte saker til årsmøtet. 7. januar siste frist for å sende inn.

Oppfølgingssaker:






Sak 6.1 DNA testing av importerte hunder med hensyn til halelengde. v/Lars/Kenneth – Skrives utkast
som sendes rundt på høring i styret.
Sak 6.2 Registrering av fargevariant. v/Lars/Kenneth – Enda ingen svar fra NKK. Purrer på svar
Kort opp summering fra RU møte den 21.11.16. v/Olaf/Lars. – Mange raser rapporterer om økt HD i
siste års kull. Det diskuteres rundt temaet og om det er verdt å prøve å sende bilder eksternt som
kontroll.
Forus Open, forslag om at det skal rulleres på å arrangere på østlandet.
VM – Reviderte uttaksregler ble distribuert raseklubbene vinteren 2016, men disse ble aldri formelt
godkjent av RU og heller ikke
publisert på FKFs nettsider. Utfyllende info kan leses på RU sitt møte ref. fra
21.11.16. http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/RU/2016/Ref
erat-RU-211116.pdf
NKK satser stort på forbedring av IT-tilbudet sitt. Planlagt at det skal være i drift høsten 2017.
Ungdomssatsningen: Diskuteres om det er aktuelt for NBK å arrangere kurshelg for
ungdom/nybegynnere.
Kort oppsummering fra møte med web gruppen 30.11.16 v/Olaf/Solfrid – Ønsker å ligge under styret
organisatorisk. Webgruppen forsøker å fordele oppgaver seg imellom for publisering av resultater osv.

Neste møte tirsdag 3. januar
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