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. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøter i november 

 

19. nov på Skype 
Tidspunkt; kl 20:00 

Deltakere; Eivind, Lars, Rune, Berit, Martin, Vegard, Øyvind og Jon A. 

Meldt fravær; Sveinung, Britt og Kristel 

 

Behandle NBKs offisielle innspill til sak om mulig deling av Espagneul fra American Brittany 

Club 

NBK er informert om saken av Kyle Tetlow og er anmodet om å gi en uttalelse. 
Eivind og Øyvind informerte om saken og har utarbeidet et utkast til en uttalelse. Noen i ABC ønsker 

at ABC skal omfatte kun hunder av rene amerikanske linjer, mens andre ønsker at klubben skal 

bevares slik den er med både amerikanske og kontinentale hunder. Styret vurderer det slik at en splitt 

av Amerikansk Breton klubb i en amerikansk klubb og en kontinental klubb vil gi følger som vil være 

dramatisk for bla. Norsk Breton Klubb. Styret stiller seg samlet bak uttalelsen som NBK sender 

utvalgte personer med tilknytning til American Brittany Club. 

 

 

23-24. nov. – Styresamling på Ersgard, Stjørdal 
Tilstede; Eivind, Sveinung, Rune, Vegard, Britt, Kristel, Martin, Britt og Berit 

På telefon; Øyvind (noen saker). 

 

Status regnskap og utkast budsjett 2020 

- Inntekter fra medlemskap er økt med kr 27.000,- sammenlignet med fjoråret. 

- Mangler noe på Vinterprøven og Landstreffet 

- Resultat pr. dd er bedre enn budsjett. Det meste av kostnadene for ny web-side er hensyntatt. 

Britt informerte om at vi har «brutto» 218 nye medlemmer i år. Noen i avgang, men i sum netto 

medlemsøkning. 

 

Budsjett; Vegard fremla et foreløpig utkast og enkeltposter ble diskutert. Vegard justerer budsjettet 

etter innspill og sender nytt forslag ut på mail. 

 

 

Sak 18/19 - Retningslinjer for administrasjon og drift i NBK 

Sveinung gikk gjennom dokumentet han har utarbeidet. Noen små korrigeringer ble gjort. 

 

Vedtak; Dokumentet vedtas med endringer som er gjort. Legges ut på breton.no 

 

Sak 19/19 - Utgiftsgodtgjørelse til tillitsvalgte 

Vedtak: Styret fastsatte utgiftsgodtgjørelser for tillitsvalgte som foreslått og innenfor budsjettrammen. 
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Sak 15/19 – Organisering av klubbredaktører i Fuglehunden 

Vegard har sendt mail til Fuglehunden på de avklaringer vi ønsket jfr. styremøtet 7.nov. Styret i 

Fuglehunden har imidlertid ikke behandlet saken. De tar med seg våre spørsmål som innspill og skal 

behandle saken i starten av desember.  

Vedtak; Vi avventer endelige vedtak til en anbefaling foreligger fra Fugehunden.  

 

Sak 20/19 – Justert rutine for avlesing av HQ (Øyvind deltar i saken) 

Problemstilling: 

Det vises til styresak 38/18, der styret tok en beslutning om å øke antall HQ-avlesere. Det har gjennom 

dette året vært arbeidet med å få realisert dette vedtaket. Utvikler og eier av systemet har vært skeptisk 

til en involvering av flere avlesere noe NBK selvsagt respekterer. Styret har derfor vurdert. og kommet 

fram til, en alternativ prosess som ivaretar de hensyn som var bakgrunnen for styresak 38/18.  

Nytt forslag ivaretar behovet for å redusere sårbarheten i dagens ordning og sikrer solid habilitet og 

integritet.  

 

Forslag til nye prosedyrer 

Det vises til vedlagte flytskjema: 

1. Styret understreker betydningen av at alle bretoneiere sørger for at røntgenbilder tas av sine 

hunder 

2. Veterinær sørger for at røntgenbildene oversendes NKK som avleser HD. NKK vil heretter 

også ta ansvar for at TV vurderes konsekvent, og NBK sin avleser vil ikke lenger ha ansvar for 

slik vurdering 

3. NBK v/dataansvarlig henter ut bilder og HQ-avleser tilordner disse og fastsetter HQ. Bildene 

arkiveres og det sendes kopi til eier pr. e-post. 

4. Eier har mulighet til å kreve en ny vurdering av HQ-diagnosen, hvor en ekstern avleser deltar. 

Dette mot å betale et gebyr på kr 700,-. Styret fastsetter gebyrets størrelse 

5. Krav om ny vurdering går til AR som sørger for at det gjøres en ny avlesning av kompetent 

avleser som NBK har avtale*) med. Der den eksterne avlesningen er forskjellig fra den 

opprinnelige, tas det en kommunikasjon mellom intern og ekstern avleser for å studere hva som 

er grunnlaget for forskjellene, og sammen ta en endelig beslutning.  

6. NBK v/dataansvarlig publiserer HQ-diagnosen i Bretonbasen.   

7. For å sikre solid habilitet i ordningen skal HQ-diagnose for samtlige hunder som eies av intern 

avleser i NBK eller som har dennes kennelnavn, fastsettes av ekstern avleser 

 

*) Styret søker å få til avtale med veterinær Ingrid Hanssen eller Reiner Bueing 

 

Vedtak; 

 

1. Styret vedtar ny ordning for HQ-avlesning, slik den er beskrevet i saken, med virkning fra 

01.01.2020 

2. Styret fastsetter gebyr for å anke beslutningen om HQ-diagnose til kr. 700 
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Parallelt med dette vil styret gå i videre dialog med Rainer Bueing for å se om vi kan få den 

opprinnelige løsningen med 3 avlesere. Martin utarbeider forslag til brev. 

 

 

Sak 21/19 – Diagnostisering av TV (Øyvind deltar i saken) 

Avlsplanen som ble vedtatt av årsmøtet 2019 sier at det skal iverksettes tiltak for å minimere risikoen 

av ytterligere utbredelse av TV. Styret har nå fått bekreftet fra NKK at begge avleserne hos dem har 

avlest TV fra juni/juli 2019. Vi har dermed ikke behov for å foreta avlesningen selv, men må etablere 

en rutine der TV-status kan innhentes. 

 

Vedtak: 

 
o Avlesing av TV gjennomføres av NKKs avlesere på HD bilder som innsendes fra veterinær. 

o NKK setter følgende TV status: «Fri», «Påvist» samt «Kan ikke vurderes».  

o NKKs avlesing er endelig og kan ikke overprøves av annen veterinær.  

o TV status skal gjøres tilgjengelig for AR i forbindelse med vurdering av kull 

a. Fremtidige avlesinger:  

TV status sendes NBKs datagruppe og avlsrådet fortløpende på en egen fil.  

b. Tidligere avlesinger (før juli 2019) 

Avlsrådet forespør NKK om TV status på aktuell hund i de tilfeller det ikke eksisterer 

en tidligere diagnose fra NKK. Dersom det ikke finnes en TV status må NKK fastsette 

denne på arkiverte bilder. NKK oversender statusen til NBK. 

o Der status «Kan ikke vurderes» er gitt, vil hunden bedømmes som sannsynlig affektert til mer 

informasjon foreligger. 
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o I de tilfeller der NKK har satt status «Kan ikke vurderes» vil AR anmode hundeier om å få tatt 

et nytt side bilde av hunden som skal inkludere de siste virvlene av brystveggen. 

o NBK vil anmode alle som skal ta nye HD bilder av hunden om at det tas et sidebilde i tillegg til 

de ordinære hoftebildene. Dette gir avleserne i NKK bedre grunnlag for å vurdere TV samtidig 

som det reduserer ekstra kostnader i forbindelse med nye røntgenundersøkelser og nye 

avlesninger hos NKK.  

o Det er fortsatt slik at avlsplanen åpner for parring, en gang, der den ene av hundene har påvist 

TV. 

 

Det vil bli fremmet følgende saker til årsmøtet 2020:  

- Sidebilde skal være obligatorisk i forbindelse med HD fotografering av (hunden) Breton. 

- TV statusen skal eksporteres automatisk inn i BB og være tilgjengelig for alle slik som HD 

status i dag, også ved publisering av valpekull. Dette er det nå allerede klargjort for. 

- Det iverksettes et forskningsprosjekt på TV der NKK og Veterinærinstituttet deltar. Eget 

mandat utarbeides. 

 

Sak 22/19 – Justeringer av kriterier for NM-lag høyfjell 

Det er stilt spørsmål om våre kriterier for uttak til NM-lag er god nok når det gjelder NM-lag høyfjell. 

Høyfjellsprøvene på Kongsvoll er spesielle og vi har hunder som presterer godt her, mens andre 

hunder som presterer veldig godt på prøver andre steder ikke får det like godt til på Kongsvoll. Skal vi 

da vekte gode resultater på Kongsvoll mer enn andre prøver når uttaket til NM-lag gjøres?  

 

Vedtak: 

Martin skriver saksutredning og saken legges fram for årsmøtet. 

 

Forberede aktuelle saker fra styret til årsmøtet 

Valgkomite; Siden Arne Abel Lunde er gått inn i avlsrådet bør vi finne nytt medlem. Hvem kan være 

aktuelle? 

 

 

Sak 23/19 – Gjennomgang av mål og tiltak i RAS 2019-2025 

RAS dokumentet inneholder mål og tiltak for de områder som beskrives i dokumentet. Mål og tiltak 

skal i sum bidra til fremgang for rasen. Dersom fremgang skal oppnås må vi sikre at tiltakene blir fulgt 

opp og at ansvar for dette defineres. 

 

Tiltak som må følges opp:   

  

- Hofter; tiltak pkt. 8; hvordan kan vi bli bedre å informere oppdrettere ang. videreformidling til 

valpekjøpere viktigheten med å ta HD-røntgen. 

o Anbefale bruk av depositum som gis tilbake når valpen er røntget. Tas inn i standard 

kjøpekontrakt. Kristel justerer standard kjøpekontrakt slik at dette ivaretas.  

o Avlsrådet bør ha en standard i sin tilbakemelding til oppdretter om hvilken info som bør 

gis valpekjøpere. Øyvind innarbeider dette. 
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o Avlsrådet sender ut en mail, ca hvert ½-år, til nye valpeeiere om at det er tid for 

røntging av valpen. Beskrivelse av hva eier må gjøre og gangen i HD-rutine jfr. 

dokumentet «Veien fra røntging av hofter til HQ-tall og HQ-indeks» som ligger på 

breton.no. Liste over nye valpeeiere må hentes ut av datautvalget. Oppstart 01.01.2020. 

- Andre arvelige lidelser; info til oppdretter gis kun med eiers godkjenning. Når det foreligger 

informasjon om defekt får oppdretter beskjed om at oppdretter må innhente samtykke fra 

hannhundeeier til at opplysninger kan gis oppdretter. 

- Adferd; skal oppgis på «Skjema for vurdering av kull», men det er som oftest tispeeier som 

fyller ut skjemaet og dermed også vurdering av hannhund. Vi endrer skjemaet der vi presiserer 

at det er hannhundeier som skal fylle ut opplysninger om hannhund. Eivind endrer skjema. 

- Jaktegenskaper; mål og tiltak 1-4 er ok. Nr. 5 om sammenligning innen gruppe 7; dette gjør vi 

ikke nå da vi ikke får data fra de andre rasene i gr. 7. Må omformuleres. Martin ønsker at vi 

kun skal måles mot fremgang i egen rase. Tas inn som endringssak Avlsplan til årsmøtet. 

- Eksteriør; Mål ok. Tiltak ok, men vi må evaluere om vi har tilstrekkelig effekt av CEB i 

Frankrike eller om midlene kan brukes på andre ting som gir bedre effekt. 

 

 

Sak 6/19 – Ny web-side 

Eivind viste ny side. Noen få kommentarer om forslag til endring. Styret er godt fornøyd med den 

nye web-siden. Siden lanseres 2.desember. 

 

Sak 24/19 – Endring Avlsrådet 

Vedtak: Arne Abel-Lunde og Jon Aurebekk erstatter Ronny Sagmo og Brian Herje som 

medlemmer av avlsrådet. 

 

Sak 25/19 – Bekymringsmelding av 5. nov. fra medlem 

Denne ble diskutert. 

 

Vedtak. 

Basert på diskusjonen lager Sveinung forslag til svar som sendes styremedlemmene for 

godkjenning, før det oversendes avsenderen av meldingen  

 

 

Neste styremøte; onsdag 11.desember kl 20:00 


