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Tilstede styret:
Ulrik Johnsen, Martin Haugestad, Olaf Hafstad, Solfrid Lægdheim, Berit Helø, Britt Halvorsen, Geir Grønvold,
Lars Olaf Farnes, Kenneth Sveen

Orienteringssaker:

o
o
o


Økonomi og medlemstall v/Geir
Medlemsliste 836, 153 utestående krav
Medlemstall ca likt som det har brukt å være
Ønskelig med oversikt over økonomi mot budsjettet så langt ved neste møte.

DK Nytt v/ Berit
- Har hatt kontakt med flere DKavdelinger.
- Bergen har flyttet lokalisasjon på landstreffet grunnet overnattingstrøbbel.
Nye lokalisasjon har vært brukt før og det var vellykket.
- Berit følger opp Nordtrøndelag ang Landstreff 2018.

Oppfølgingssaker:

35/15 Fellesutstillinga Midt-Norge AR Enda ikke avklart erstatter for Marit.
Berit følger opp medlemmer i trøndelag for å forsøke å finne ansvarsperson til utstillingen.
29/15 Revisjon av driftskonsept.

Olaf har laget ett utkast som sendes til Martin for gjennomgang.
17/08 Sponsorarbeid.
Fjerne Alfa og Jakt fra nettsidene. Ingen nye sponsorer foreløpig.
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Nye saker:
.

10/16 Hvem skal ta ut lag til VM? AR eller Styret?
Om noen ønsker å stille i VM må de sende forespørsel om dette til NBK som videreformidler dette til
ansvarlige for kontinentalt lag. Disse vil stå for uttaket av et kontinentalt lag, ikke NBK. Informasjon
om dette er sendt Lena Borlaug som kom med spørsmålet til styret.
11/16 Bør styret han en kontaktperson som håndterer all info til og fra AR? Bør man ha det samme
mot WEB? –
Det argumenteres for at en slik kontaktperson burde ha noe kjennskap til avlsarbeid og avlsrådet.
Martin villig til å ha en slik rolle uten å blande seg for mye inn i AR sitt arbeid.
Angående WEB, Randi Mathisen har fått oppgave å bidra på klubbens nettside. Styret håper og tror at
dette kan bidra til å skape aktivitet på nettsiden til NBK. Solfrid tar på seg oppgaven å følge opp
ansvarlige på WEB.
12/16 HQ av utenlandske hunder
Følges videre opp
13/16 Gyldne Apportbukk
Styret synes apportbukken trenger ett løft. Tidligere lå apportbukken i en vugge og hadde
inngravering. Diskuteres om premien burde forandres eller om man burde fortsette med den gamle.
Noen i styret kan fortelle at apportbukken før var en vandrepokal som ble gitt NBK fra Dansk
bretonklubb på 70tallet. Den orginale er tapt for x antall år siden.
Det argumenteres for at dette er en tradisjon svært få kjenner til, og at det kunne vært tid for en
forandring da dagens premie skaper negative reaksjoner fra de som mottar den.
Settes ned gruppe med Ulrik, Eivind Winther og Britt som finner ut av dette til neste møte.
14/16 Informasjon til oppdrettere må oppdateres i henhold til avlsplan
Øyvind (AR) får beskjed om denne saken.

15/16 Alle instruktører i klubben bør underskrive standardavtale
Alle instruktører må signere avtale med klubben. For at en instruktørautorisasjon skal være gyldig skal
det inngås avtale mellom instruktør og medlemsklubb i FKF. Man må inn på FKF sine lister og se
hvem som tilhører NBK og få dem til å signere standardavtale med klubben. Avtale sendes rundt til
instruktørene for signering og tilbakesending.
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16/16 Årsmøte vedtak Protokoll fra Årsmøte 2016.
.

Sak 6.1, DNA-test ang korthalede importhunder og stilling på prøve/utstilling. Begrensninger i
dogweb hos NKK gjør forslaget vanskelig å gjennomføre. Kenneth og Lars følger opp saken.
Sak 6.2 – Registrering av hunder i NKK for alle fargevarianter. Kenneth og Lars følger opp
Sak 6.3 Årets utstillingshund – Korrigere ordlyden for hvilke kriterier som gjelder for årets
utstillingshund. Solfrid kontakter WEBgruppa for å få rettet opp dette.
Sak.6.5, Sak 6.6, Sak 6.7, Sak 6.8 - gjennomgått tidligere
17/16 Eventuelt, momskompensasjon
Geir og Kenneth
Motatt ønske om 6 bretonkalendere
Nye kull – kollektiv innmelding av nye valpekjøpere. 250 kr per nytt medlem faktureres oppdretter.
18/16 Kriterier for uttak NM LAG
Eksisterer ikke noen definerte kjøreregler for uttak av NM lag. Det er laget ett utkast til dette basert på
tidligere års praksis. Styret har i fellesskap gått gjennom og godkjent dette. Solfrid følger opp at den
blir publisert på web.
Neste møte 02.06.16
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