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Referat styremøte 31.3.20 og 23.04 
Til stede: Jan, Anders, Tor Einar, Kurt, Britt, Vegard, Tove og Martin 
 
Orienteringssaker: 

• Økonomi. Vil Korona situasjonen påvirke klubbens drift og økonomi? Alle arrangement er 
avlyst. v/Vegard. 
- NBK har en sunn økonomi, og styret er ikke bekymret pr dags dato. Våre inntekter er primært 
i fra medlems kontingenten og ikke i fra arrangement. 
 

• Saker fra AR angående kull. v/Anders 
- Kort info om pågående saker, AR er ajour med sine kullforespørsler. 
 

• NM Lag er avlyst/utsatt. Det ble ikke tatt ut et lag. v/Martin. 
- Info tatt til etterretning. 
 

• Årsmøteprotokollen er til vurdering hos NKK. Vi kan ikke forvente et svar i fra NKK før etter 
påske. NKK har permittert mange ansatte! v/Jan og Anders. 
- Situasjonen i NKK med permitteringer grunnet koronasituasjonen gjør at vi ikke har oversikt 
over når vår sak vil bli behandlet. NKK har bedt om at de ikke blir kontaktet nå, noe NBK vil 
respektere. 
 

• Mail i fra NKK. Den økonomiske situasjonen er svært alvorlig ved et langvarig aktivitets nekt. 
NKK er nå i en force majeure-situasjon, og dette er en situasjon de aller fleste forsikringer ikke 
dekker. 
- Styret tar informasjonen til etterretning. 
 

• Innkommende saker: 
o Mail i fra DK Nordland Nord, Magnus Fjeldså. Fjeldså ønsker NBK sitt syn på at NKK 

i dagens situasjon ikke tilbakebetaler startkontingenten til aktiviteter som er avlyst, og 
henviser til egne erfaringer i BJFF.  
Fjeldså ønsker også at NBK presser på ovenfor NKK for å få en rask avklaring på sak 
6.8 i årsmøte. 
- Styret registrerer problemstillingen og skjønner frustrasjonen, men det er lite vi kan få 
gjort med det i den uoversiktlige situasjonen både landet og NKK befinner seg i pr dd.   
- NBK har purret sak 6.8. Styret respekterer NKK sin formaning om ikke å kontakte 
dem med spørsmål i en presset tid. 
 
 

Oppfølgingssaker: 
• Sak 11/20: Oppklarende info til medlemmene angående HD og HQ. 

Styret har sendt Årsmøteprotokollen til NKK for vurdering av sak 6.8. 
Hvis NKK godkjenner sak 6.8 må styret vurdere hva den eksakte ordlyden i vedtaket betyr. 

o Ordlyden i vedtaket er svært upresist og må tolkes for å kunne brukes. Styret er 
imidlertid ikke gitt fullmakt til å tolke et vedtak, men må forholde seg til ordlyden.  
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o Styret har ikke en saksutredning å støtte seg til da det ble fremmet som et 
endringsforslag uten underliggende dokumentasjon ut over selve ordlyden i forslaget. 

 
- Styret forholder seg til avlsplanen som den foreligger før årsmøtet 2020 frem til endringer gjort i 
årsmøte er behandlet av NKK.  
- Styret vil i perioden frem til avklaring i sak 6.8 på Årsmøte gjøre individuelle skjønnsmessige 
vurderinger i tvilstilfeller der et kull kan være utenfor gammel avlsplan, men innenfor hvis 
årsmøtevedtaket blir stående. 
- Alle data knyttet til HD og HQ blir som tidligere implementert i bretonbasen, indeksberegninger 
fortsetter som før. 
- Ny rutine for HQ avlesning grunnet GDPR blir som følger: 
Eier må selv sørge for å sende HD bildet til HQ avlesning. Dette bør gjøres ved at veterinærklinikken 
sender digitalt bildet til HQ avleser på: suhlegan@gmail.com. Bildet blir avlest, du får et dokument på 
avlesningen i fra HQ avleser. HQ resultatet blir sendt til NBK´s datagruppe som legger resultatet inn i 
bretonbasen. Oppdatert indeks vil foreligge ved neste indeks kjøring. 
- Styret utarbeider et skriv som publiseres på breton.no der prosedyrer for HD, sidebilde og HQ 
presiseres. 
 
- Styret har ingen informasjon ut over dette pr dags dato. 
 
 

• Sak 15/20: Oppheving av registreringssperre for Breton. 
I mail korrespondanse med NKK fremgår det at en eventuell oppheving av registreringssperre 
knyttet til HD ikke vil være mulig å endre på de neste 3 årene etter at det er effektuert. Det er 
også knyttet en del kostnader og arbeid for NKK med en slik omlegging. 
Styret avventer behandlingen i NKK, og styrets vurdering av ordlyden i vedtaket før ytterligere 
arbeid gjøres. 
- Informasjonen tas til etterretning. 
 
 

• Sak 16/20: Nye krav angående startrevolvere. v/ Jan og Tove. 
- Saken er under arbeid. 
 

• Sak 17/20: Publisering av kull på breton.no. v/Tor Einar. 
- Saken er under arbeid. 
 

• Sak 18/20: Nye medlemmer – familiemedlemmer. v/Tor Einar. 
- Saken er under arbeid. 
 

 
 
Nye Saker: 
 
Sak 20/20: Arrangement i regi av NBK, DK grupper mm. i tiden fremover. 
Alle planlagte arrangement er avlyst eller må utsettes i tiden fremover jmf restriksjoner ifb med korona 
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situasjonen i landet. Landstreff komiteen må gjøre noen vurderinger i forhold til å begrense 
økonomiske forpliktelser ved en eventuell avlysning 2-5. juli 2020. 
 
Vedtak: 
Styret har i samarbeid med Landstreffkomiteen valgt å avlyse Landstreffet 2020 med bakgrunn i 
korona situasjonen. NBK Østlandet blir arrangør av landstreffet i 2021. 
 
 
Sak 21/20: Sidebilde – svar i fra NKK. 
«Sak 6.7: Det er pr. i dag ikke mulig hverken IT-teknisk, praktisk eller økonomisk mulig for NKK å kunne innføre 
klubbens ønske om sidebilde i tillegg ved rutinemessig HD-avlesing.» 
 
Vedtak:  
Med bakgrunn i svar på NBK´s forespørsel til NKK om logistikk knyttet til sidebilde ser ikke styret 
noen annen mulighet en å utsette effektueringen av årsmøtevedtaket til neste årsmøte der saken må 
behandles på nytt. Skulle situasjonen endre seg hos NKK vil styret gjenoppta arbeidet med sidebilde. 
 
 
  
Sak 22/20: Ny helseundersøkelse i regi av Norges Veterinærhøyskole og Frode Lingaas. 
Skal NBK sette i gang et arbeid med ekstern helse undersøkelse? v/Anders. 
Kostnaden er 17.000,-. En slik helseundersøkelsen er utført av Lingaas for andre raser tidligere. 
Materialet er anonymisert slik at det kun er Lingaas som kjenner identiteten bak de enkelte svarene. 
Ingen i NBK ut over den enkelte eier har denne kunnskapen. 
 
Vedtak: 
NBK starter opp en helseundersøkelse i samarbeide med NVH og Frode Lingaas. 
NBK spør helsegruppa som jobbet i forkant av avlskonferansen i 2015 om å utarbeide en ny rapport 
der de ser på sammenhengen mellom HD og HQ for breton. 
NBK spør jaktgruppa som jobbet i forkant av avlskonferansen i 2015 om å utarbeide en ny rapport der 
de ser på utviklingen for de jaktlige egenskapene for breton. 
 
 
 
Sak 23/20: Nye medlemmer. 
Hvor mange medlemmer har vi pr i dag, og er vi fornøyd med det? V/Britt. 
 
- Britt redegjorde for arbeidet med rekrutering og oppfølging av kalendere som kom i retur grunnet feil 
adresse. Disse ble sent til DK som sporet opp og fikk sendt dem kalenderen. Noen av disse fant vi ikke 
adressen til.  
Hvis du som medlem ikke har fått kalender (desember 2019) ber styret deg om å ta kontakt med Britt 
Halvorsen på britt.halvors1@gmail.com. 
  
Strategi tenking til hvordan vi kan øke antall medlemmer i NBK. V/Anders. 
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- Styret jobber med strategier for å nå ut til flere breton eiere. Saken vil bli ytterligere belyst og 
behandlet på neste styremøte. 
 
 
 
Sak 24/20: Elitehunder 
Oppdatering av Elitehund register og utsending av diplomer. v/ Anders. 
 
Vedtak: 
Tor Einar jobber med logistikken rundt Elitehund i NBK. 
 
 
Sak 25/20: FKF høring, opptak av ny medlemsklubb i FKF. 
Malvik Fuglehundklubb har søkt om opptak i FKF. 
 
Vedtak: 
NBK vil ikke uttale seg i FKF sin høring, men NBK styret anbefaler NBK´s representant under 
Fuglehundtinget å stemme for at Malvik fuglehundklubb tas opp som medlem i FKF. 
 
 
 
 
Neste styremøte: 
- 18.5 
 
 
 
 
 
 


