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Referat styremøte 17.2.20 
 
Til Stede: Jan, Vegard, Tor Einar, Kurt, Tove og Martin 
Meldt forfall: Britt og Anders  
 
Orienteringssaker 

• Økonomi v/Vegard.  
o Det er tidlig på året og lite å melde om foreløpig angående økonomi.  
o Vegard jobber med å se på effekten av styrets tiltak for å få tilbake ikke betalende 

medlemmer som ble gjort i forbindelse med kalender 2020.  
 

8/20: Årsmøteprotokollen, oppfølging av sak 2/20 
• Årsmøteprotokollen er gjennomlest og godkjent av alle tidligere og nåværende 

styremedlemmer som var tilstede på årsmøte 2020. Tor Einar har laget et skriv som styret 
sender til NKK´s lovavdeling. Jan tar denne saken videre.  

 

9/20: Avlsplanen 
• Tor Einar redegjorde for arbeidet så langt.  
• Det er noen av elementene i avlsplanen og de nye vedtakene på årsmøte som krever en 

helhetlig gjennomgang. 
o Det er vedtatt at to hunder med TV ikke skal benyttes mot hverandre. Hvor finnes 

informasjon om TV på en hund i fremtiden? 
o Det er gjort vedtak om sidebilde, finnes det logistikk for dette? Inntil logistikk er på 

plass er dette den enkeltes ansvar. 
o Metodene HD og HQ er bestemt avsluttet som avlsverktøy 

 
 

10/20: Nye rutiner angående sidebilde og TV etter Årsmøte 

• Det er behov for å få på plass en god logistikk som ivaretar de helseopplysningene det er 
besluttet av årsmøte at vi skal benytte i vårt avlsarbeid 

o Årsmøtet vedtok krav om sidebilde for å kunne treffe en mer presis TV diagnose. 

o Årsmøte har vedtatt at to hunder med TV ikke skal brukes mot hverandre i avl. 

• Styret har besluttet å gå i dialog med NKK for å klargjøre en god rutine som ivaretar all 
logistikk rundt dette. De nye rutinene publiseres for medlemmene og innarbeides i våre 
dokumenter når de foreligger ferdig behandlet. 
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11/20: Oppklarende info til medlemmene angående HD og HQ 

• Årsmøte i 2020 besluttet å avvikle arbeidet med hundens helse knyttet til hofter (HD & HQ). 
Styret er gjort kjent med at mange av medlemmene fremdeles ønsker å fortsette med denne 
type dokumentasjon, noe også selve diskusjonen og avstemningen i årsmøte avspeilet. 

• Styret ser behov for å utarbeide et informasjonsskriv som klargjør hvilke prosedyrer som 
gjelder for de som ønsker å dokumentere hundenes helse ut over det som det er krav om i 
avlsplanen.  

o Rutinene for HD røntgen er uendret i fra NKK, de fortsetter som tidligere. Det er i fra 
NKK meddelt at TV vurderes samtidig som HD avlesningen gjøres uten ekstra kostnad. 
Skal kun TV vurderes av NKK, vil dette koste det samme som en HD avlesning. 

o Den tidligere rutinen med uthenting av HD bilder i fra NKK for avlesing av HQ er 
opphørt. Dette skjedde rett før årsmøte i et brev i fra NKK med begrunnelse i GDPR 
direktivet (gender data protection regulation) angående personopplysninger. Styret vil 
undersøke hvilke muligheter som foreligger fremover med hensyn til HQ avlesning for 
de som ønsker dette. 

• Styret besluttet å gå i dialog med NKK for å klargjøre alle rutiner, og utarbeide et 
informasjonsskriv til våre medlemmer. 
 

 
 
12/20: Midlertidig Sekretær til AR  

• Styret og Anders trenger hjelp til å drifte logistikk med mer i AR saker. 
Hege T. Hukkelberg er forespurt og har takket ja.  

• Anders er talspersonen utad slik som tidligere vedtatt. 
 
 

 
13/20: Innkommende saker til AR. 

• Styret har behandlet 4 innkommende saker. Anders følger opp dette videre 
 
 
14/20: Årsmøteprotokollen  

• Årsmøteprotokollen er nå underskrevet og klar for publisering på breton.no 

 
15/20: Oppheving av registreringssperre for Breton  

• Årsmøtet 2020 vedtok å fjerne kravet til kjent HD-status på foreldredyr, samt avslutte arbeidet 
med HQ som metode (Sak 6.8 i årsmøteprotokollen). 

• Styret utarbeider et brev til NKK for å iverksette dette vedtaket så fort det foreligger en 
avklaring i fra lovkomiteen på denne saken (styre sak: 2/20 og 8/20). 
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16/20: Nye krav angående startrevolvere  

• Det er under utarbeidelse nye krav til startrevolvere (politidirektoratet), disse er nå 
søknadspliktige på lik linje med andre våpen. NBK har en del startrevolvere til bruk på våre 
jaktprøver. Disse må nå registreres. Tove følger opp dette videre.  

• Til alle våre medlemmer som har slike startrevolvere anbefales det å lese dette: 
https://fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/401-fkf-orienterer-om-registrering-av-
startrevolvere?fbclid=IwAR23Hb7UPNY7eLXY0Jh3C9vUMMEboHiZ1U5YIHhNrMEOnRVsso
Dm_1S6E4I 

 
 
17/20: Publisering av kull på breton.no 

• I årsmøte ble det vedtatt en ny modell for publisering av kull på breton.no. Den tidligere 
modellen med 2 kategorier faller bort for nye publiseringer. 

• Kullene som er publisert før årsmøtet står slik som de er i dag til de tas ut av listen. 
• Alle nye kull publiseres på en liste rangert etter summen av avlstall for Jaktlyst og 

Viltfinnerevne. For å komme på listen må hundene ha egne avlstall basert på egne 
prestasjoner. 

• Tor Einar og Web tar ansvar for denne omleggingen. 
 
 
 
18/20: Nye medlemmer – familiemedlemmer 

• Det er kommet forespørsel på om styret kan utarbeide en «oppskrift» på hvordan man 
kan melde inn nye medlemmer eller familiemedlemmer. 

• Tor Einar ser på dette sammen med web-gruppa 
 
 
 
 
19.02.20 
Styret i NBK 
Sekretær 

 
 


