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Referat fra styremøte 7.november 

 
Skype 

Tidspunkt; kl 20:00 

Deltakere; Eivind, Sveinung, Lars, Rune, Berit, Britt, Martin, Kristel, Vegard og Øyvind 

Meldt fravær; Andreas 

 

Orienteringssaker; 

 

• Økonomi 

Vegard informerte om konsekvenser av mulig endring av merverdiavgift på påmeldingsavgift 

på jaktprøver. FKF jobber med saken, men det er usikkert når det kommer en avklaring. 

 

• Status avlsrådet 

- Ronny Sagmo har bedt om avløsning i avlsrådet. Nytt medlem er forespurt og Jon 

Aurebekk har takket ja. Skiftet vil skje i løpet av november. 

- 4-5 kull er i behandling hos avlsrådet pt. Ofte går valg av hannhund på de «gamle og 

kjente». Avlsrådet skulle ønske oppdretterne var litt mer kreativ i valget og heller valgte de 

mange unge lovende som finnes i klubben. 

- Årets Hund; Avlsrådet ønsker å ha dette klart slik at vi rekker å annonsere dette i 

Fuglehunden nr 1. Da må frist for innmelding endres.  

- Avleste HQ-tall er publisert. Ny liste inneholdende kennelnavn legges ut. Fremtidige 

oversikt skal inneholde kennelnavn. 

- Øyvind har vært på besøk hos Reiner i Tyskland for å planlegge opplæring av to nye HQ-

avlesere. Reiner eier metodikken og ønsker ikke flere avlesere av HQ. Han mener vi kan 

ivareta kvalitet og integritet i avlesningene ved at NBK oppretter en ankeinstans med inntil 

to eksterne aktører. Hundeeiere som ønsker å få HQ-avlesingen overprøvet kan be om print 

av avlesningen og sende den til en av de to som inngår i ankeinstansen. Styret skal 

diskutere saken videre på neste styremøte og tar en beslutning da. 

 

• Status vinter- og høstprøver i Trøndelag 

- Har meld inn forslag om dato; vinterprøven 7-8.mars, høstprøven 28-30.august og lavland 

2-4.oktober. Alle CACIT. Lars skal møte Meråker Bruk den 8.nov. for å avklare 

terrengleie. Innkvartering ok, men har ikke avklart bespisning ennå.  

- Bortsett fra Landsteffet er det ikke søkt apportprøve. Fra Tor Einar Jørgensen er kommet 

ønske om at klubben skal arrangere apportprøve i Trøndelag. Prøveledelsen i Trøndelag 

ønsker ikke å arrangere apportprøve i tillegg til de to store prøvene. Om apportprøve skal 

arrangeres må det opprettes en egen prøveledelse for dette. 

 

• Status ny hjemmeside. 

Lanseres 2.desember. Det meste av innholdet er nå på plass. Styret må vurdere hvilke 

«nyheter» fra gammel side som skal flyttes over til ny webside og tilbakemelding til Andreas 

innen 25.november. 
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• Oppnevning av representant til NKKs styrer og utvalg 

Noen komiteer er aktuelle (jakthund og dommerutdanning). Om noen har gode forslag til 

aktuelle kandidater så gi Eivind tilbakemelding. 

 

 

Nye saker 

 

 

• Sak 9/19 – Revidert RAS for Breton  

Dokumentet er nå ferdig. Pga. overgang til nytt it-system hos NKK tar de inntil videre ikke mot 

reviderte RAS-dokumenter. Vi får derfor ikke godkjent dokumentet hos NKK ennå. 

Vedtak; Styret godkjenner RAS-dokumentet. Revidert RAS-dokument legges ut under Avl og 

oppdrett på hjemmesiden. Vi tar forbehold om endelig godkjenning av NKK. 

 

• Sak 14/19 – Dekning av kostnader for Kyle Tetlow 

Kyle Tetlow er formann til Amerikansk Bretonklubb avd. California og var invitert på besøk til 

Tore Sørensen. Kort tid før besøket gikk Tore Sørensens bort og velvillige medlemmer stilte 

opp på kort varsel, tok vertskapsrollen og laget et flott og minnerikt opplegg for Kyle. Det 

søkes om dekning av kostnader ifbm. NM Lag der Kyle Tetlow var gjest. Beløpet som bes 

dekket er kr 1.365,- 

Vedtak; Samarbeidet med Kyle Tetlow og Amerikansk Bretonklubb har stor verdi for NBK. 

Styret godkjenner derfor dekning av kr 1.365,- 

 

• Sak 15/19 – Stillingsinstruks for redaktøren av Fuglehunden og organisering av 

klubbredaktørene. 

NBK har fått tilsendt et notat fra «Fuglehunden» med forslag om endring av organisering av 

klubbredaktørene der klubbredaktørene vil bli mer knyttet opp mot redaktør av Fuglehunden og 

avlønnes via Fuglehunden. Styret hadde noen spørsmål ifbm. med dette som må avklares før 

endelig vedtak gjøres. 

Vegard gjør nødvendige avklaringer mot Fuglehunden og presenterer disse på neste styremøte. 

Saken besluttes da. 

 

• Sak 16/19 – Årsmøtet 2020 

Årsmøtet skal i 2020 avholdes i Trøndelag/Stjørdal.  

Berit innhenter tilbud fra hotell i nærheten av flyplassen. 

 

Eventuelt 

 

• Sak 17/19 – Søknad om dekning av inngangsbilletter til deltakere på raseparaden i 

Dogs4All 

7 bretoner stiller i raseparaden for Dogs4All. Dette er NKKs største arrangement og styret 

synes det er viktig å få presentert rasen. 

Vedtak; NBK dekker inngangsbillett for deltakerne i raseparaden (kr 200,- pr stk). Styret 

oppfordrer samtidig at det skrives en liten sak om dette som kan publiseres i Fuglehunden og 

på nettsidene til NBK. 
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• Medlemsavgift 

Britt har gjennomgått listene over medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap i NBK. De 

fleste av disse er kollektivt innmeldte som ikke betaler neste års medlemskap. Dette kan 

skyldes at de ikke er kjent med NKKs rutine for innkreving av medlemskap og trenger 

veiledning på dette. 

Martin og Britt utarbeider et informasjonsskriv og sender dette ut sammen med kalender for 

2020. 

 

• Kalender 2020 

Har fått mange bilder. 1. utkast er ferdig og sendes til trykking 16.november. Evt. endringer må 

derfor meldes snarest. Kalenderen sendes ut i begynnelsen av desember. Beløp på giro har vært 

uendret i mange år. Styret synes imidlertid ikke det er behov for å øke dette. 

Vedtak; beløpet beholdes på kr 150,- 

 

• Bekymringsmelding 

Det ble referert til e-post av 5.nov. Saken vil bli grundig behandlet på styresamlingen 23 – 24. 

november. 

 

 Neste møte; 23-24.november på Værnes 




