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NORSK BRETON KLUBB 

Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 

. 

Bank konto:  

4213.48.53896 

Referat fra styremøte i NBK 16.aug. 2016 kl 19:30 

Telefonmøte; Olaf, Martin, Ulrik, Britt, Lars, Kenneth og Berit 

Meldt fravær; Solfrid og Geir 

Orienteringssaker 

 Økonomi og medlemstall – utgår da Geir ikke er med på møtet 

 DK-nytt; Troms er i gang med planlegging av neste års Landstreff 

 Status Ålenprøven V/Kenneth; god påmelding (68 stk), det meldes om godt med fugl i området. 

 
 

Oppfølgingssaker 

 35/15 - Roger Thrane Olsen eller Ole John Sæter tar det første møtet. Nina Sørlien tar over etter 

hvert.  

 13/16 – Kniv vurdert, men det skal innhentes prisoverslag på kopp til neste styremøte 

 17/08 – MyLagopus (http://www.mylagopus.com/) skal levere premie til Ålenprøve til helga.     

Vi må være bevist på å profilere våre sponsorer korrekt ifbm. prøver og bilder som legges ut 

osv. 

 29/15 - Revisjon av driftskonsept – Gjenstår litt. Sendes ut i god tid før neste styremøte. 

 21/16 - Jaktprøvemøte – referat fra Solfrid sendt styret. 

Raseklubber og lokalklubber var kalt inn til koordineringsmøte for bedre å planlegge og 

koordinere jaktprøvene i Midt-Norge i 2017 og 18. NBK representert ved Solfrid Lægdheim.   

Nye saker 

 22/16 – NKKs høring om nordiske utstillinger. Olaf sender ut referat fra møtet når han 

mottar dette. Enighet om at utstillinger ikke må gå på bekostninger av raseklubbene. Det sendes 

et felles forslag om dette. 

For øvrig info. om VM-uttak der det var tilbakemelding om enkelte forbedringspunkter. 

 23/16 – Apportprøve Nord-Trøndelag sommer 2017 Har mottatt søknad og budsjett fra DK 

Nord-Trøndelag vedr. søknad om å få arrangere apportprøve 21-23.juli 2014 (trolig). Styret 

støtter søknaden. 

 24/16 – Ingrid ønsker å gi seg med HQ-avlesning. Øyvind tar over. 

 25/16 – Raseklubbene i gr. 7 ønsker at alle raseklubbene har en ungdomskontakt. Styret 

positive til dette. 

 26/16 – Ny NBK-redaktør til Fuglehunden. Kom med forslag til ny kandidat.  

http://www.mylagopus.com/
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Eventuelt 

 Ønskelig å legge ut styresakspapirene på breton.no ca 1 uke før styremøte.  Vedtatt. 

 Årsmøte 2017 avholdes 11.februar. Kenneth forhører seg om plass&pris på Quality Hotell 

Stjørdal. 

 

Neste møte; 4.okt. 19:30 

 

 

 


