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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat fra styremøte 21.august 

 
Skype 

Tidspunkt; kl 20:00 

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

Meldt fravær; Kristel og Sveinung 

 

Orienteringssaker; 

 

• Status regnskap 

Venter på oppsett etter Landstreffet men ellers er regnskapet ajour. 

 

• Status avlsrådet 

- Stille pt. Ingen kull/forespørsler 

- Effekter NM-lag er satt i bestilling. Annonse ang. laguttak kommer på breton.no snart. 

- Fremgang i dialogen med Reiner mtp. opplæring av nye avlesere. Øyvind mener møte vil 

kunne avholdes i løpet av oktober og kommer tilbake til styret med dato når dette er endelig 

avklart.  

- Det ble diskutert muligheten for en parrigsliste på breton.no. På denne måten vil fremtidige 

valpekjøpere få en bedre oversikt over mulige fremtidige kull. Styret besluttet at en liste 

over godkjente parringer skal innføres når den nye nettsiden lanseres. 

 

• Status sponsorarbeid 

- Lars informerte om forslag til avtale med NonStop. Styret synes dette var bra og Lars tar 

dette med tilbake til NonStop. 

- Det er også muligheter for en avtale med Meråker Bruk ang. sponsing av prøveterreng ifbm 

jaktprøver høst og vinter. Lars og Rune samsnakker og tar videre dialog med Meråker Bruk 

- Lars følger opp avtalen vi har i dag med Royal Canin 

 

• Status oppdatering av dokumentet «Drift og administrasjon av Norsk Breton Klubb»  

Utsettes 

 

• Status rutine godtgjørelser tillitsvalgte 

Utsettes 

 

• Opplæring DropBox 

Utsettes 

 

Nye saker 

 

• Sak 6/19 – Ny web-side 

o Andreas viste foreløpig side. Indium har laget modulene. Andreas må ordne resten og 

dokumenter må flyttes over til ny side. 
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NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

o Berit får ansvaret med å gå gjennom gammel hjemmeside og delegere ansvar til èn 

innen hvert område som skal avgjøre hvilke dokumenter som skal tas med over. 

(Avlsrådet får ansvar for dokumenter ifbm. avl, Berit tar dokumentarkivet osv.). 

Andreas må ha mail om hvilke dokumenter innen starten av oktober. 

o 1. november lanseres den nye siden.  

o Kostnadene er innenfor budsjettet. 

 

• Sak 9/19 – Revidert RAS for Breton – til beslutning 

o Eivind renskriver dokumentet med Hege og Øyvinds kommentarer og sender oppdatert 

RAS på mail til styret. Videre dialog på mail. 

 

• Sak 13/19 –Fysisk styremøte 15-17.november 

o Sted; Værnes el omegn. Berit booker overnatting. 

o Tidspunkt; kan møtet flyttes til 23-24.november? 

 

• Ny møtedato styremøte november 

- Styremøtet 6.november flyttes til 7.november. 

 




