
 

 

 
 

 

 

 

15. mai 2020 

 - 1 - 

 

NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

www.breton.no 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Saksliste styremøte 18.05.20 

 

Orienteringssaker: 

o Økonomi 

o  

 

 

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.  

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. (kopi forrige referat) 

 

 

• 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. (kopi forrige referat) 
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• Sak 16/20: Nye krav angående startrevolvere. v/ Jan og Tove. 

- Saken er under arbeid. (kopi forrige referat) 

 

• Sak 17/20: Publisering av kull på breton.no. v/Tor Einar. 

- Saken er under arbeid. (kopi forrige referat) 

 

• Sak 18/20: Nye medlemmer – familiemedlemmer. v/Tor Einar. 

- Saken er under arbeid. (kopi forrige referat) 

 

 

 

Nye Saker: 

 

Sak 26/20: NKK  

NKK har spurt sine eiere om lån i en vanskelig økonomisk situasjon. FKF har vært i dialog med 

Jakthunddivisjonen og sammen kommet med et innspill til oss med svarfrist 24.5.20. v/Jan 

 

Forslag til Vedtak: 

 

 

 

Sak 27/20: Sak til Årsmøte – Endringsforslag eller Benkeforslag 

Styret vil fremme forslag til presisering i NBK´s lover der det tydeliggjøres hva som er et 

endringsforslag og hva som er et benkeforslag i NBK´s Årsmøte.  

 

Forslag til Vedtak:  

Vegard gis i oppdrag å lage en saksutredning 

 

 

 

Sak 28/20: Sak til Årsmøte – Antall stemmer i NBK styre 

Styret har avdekket at det er uklart hvor mange stemmer det er i NBK´s styre. I våre dokumenter er det 

nedfelt at vararepresentantene har møte og talerett, men det er ikke presisert om vararepresentanter har 

stemmerett hvis vararepresentanten ikke er stedfortreder for et valgt styremedlem. Styret ser behov for 

å avklare dette og stadfestet dette med et årsmøtevedtak, samt føye inn en presisering i lovene 

 

Forslag til Vedtak:  

Vegard gis i oppdrag å lage en saksutredning 

 

 

Eventuelt: 

-   

 

Neste styremøte: 

- ? 


