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Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat styremøte 12.02.20 

 

Til stede: 

Jan Linstad, Vegard Antonsen, Anders Ellefsen, Tor Einar Jørgensen, Kurt Landau, Tove Løvås, Britt 

Halvorsen og Martin Haugestad 

 

 

- Velkommen ved Jan Linstad, og presentasjon av den enkelte. 

 

 

1/20: Konstituering av styre 

- Fungerende leder, Jan Linstad 

- Fungerende nestleder: Anders Ellefsen 

- Kasserer, Vegard Antonsen 

- Sekretær, Martin Haugestad 

- Jakt og utstillingsansvarlig, Tove Løvås 

- DK ansvarlig, Britt Halvorsen 

- Medlemsregisteret, Britt Halvorsen 

- Sponsor- og salgsansvar, Kurt Landau 

- Tor Einar Jørgensen, Styremedlem 

- Vara Tove Løvås rykker opp som fungerende styremedlem 

 

 

2/20: Årsmøteprotokollen 

- Etter årsmøte har det vært en del uro blant medlemmene, med mange spørsmål knyttet til 

endring-, og benkeforslag. Styret ønsker å sikre at årsmøtevedtakene er lovlig fattet, og at 

årsmøteprotokollen er korrekt. Etter råd i fra NKK´s lovavdeling sendes årsmøteprotokollen til 

alle styremedlemmene i avgått og nytt styre som var tilstede på årsmøte. Disse må lese 

igjennom årsmøteprotokollen og godkjenne den. Dette vil sikre at Årsmøteprotokollen er 

korrekt. 

- Når Årsmøteprotokollen er godkjent av alle, sendes protokollen til NKK´s lovavdeling for 

vurdering av årsmøtets praktisering av endringsforslag. Styret sender med en redegjørelse for 

hvordan endring- og benkeforslag er blitt praktisert på NBK´s årsmøte i perioden 2010 – 2020. 

Tor Einar får ansvar for å utarbeide et følgeskriv til neste styremøte 17.02. 

- Styret i NBK ber også lovavdelingen om å avklare hvorvidt Styret er pålagt å innkalle til 

ekstraordinært årsmøte hvis lovavdelingen underkjenner noen av vedtakene gjort på årsmøte. 

 

 

 

3/20: Praktiseringsregler mellom 2 avlsplaner 

- Vedtatt. Disse publiseres på breton.no 

 

 

4/20: Avlsrådet har trukket seg, veien videre. 

- Styret ivaretar denne funksjonen inntil videre. 
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- Alle henvendelser til avlsrådet skal sendes til avlsraad@breton.no som tidligere. 

- Anders Ellefsen blir talsperson utad i avlssaker. 

- Anders Ellefsen møter i Felles avlsråd for NBK 

- Skjema for kull forespørsel på breton.no må endres, Tor Einar får ansvar. Frist: Snarest, og 

senest 25.2.20 

- Avlsplanen må endres, Tor Einar får ansvar. Frist: Snarest, og senest 25.2.20 

- Ras må endres, Tor Einar får ansvar.  

 

 

5/20: Innkommende saker til Avlsrådet 

- Anders redegjorde for to saker, og håndterer disse videre 

 

6/20: NM Lag Vinter på Andøya 

- Anders og Martin får ansvar for uttak av NM Lag. Kurt får ansvar for profileringsutstyr til 

deltagerne. 

 

 

7/20: Møteplan våren 2020 

- 17.02, kl. 19.00 

- 03.03, kl.19.00 

 

 

 

12.02.20 

Styret i NBK 

Sekretær 
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