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Referat styremøte 18.06.20 
Til stede: Jan, Anders, Vegard, Tor Einar, Britt, Kurt og Martin. Meldt forfall: Tove 
 
Orienteringssaker: 

• Økonomi: Søknad om MVA kompensasjon er sendt inn. Et Haglekurs i regi av NBK Østlandet 
og Ulf Erik Flaten ga klubben et pent overskudd. Styret takker for innsatsen og oppmøte. 

 
• NBK søker om jaktprøver og Apportprøve i 2021: 

o NBK har fått avtale med Meråker Bruk om leie av terreng 6.-7.mars og 27.-29. august 
2021. 

o NBK trenger ny Prøveleder for disse prøvene, Tove jobber med dette. 
• Innkommende post i fra Gunnar Handberg angående sak 28/20 

 
                                                 

Oppfølgingssaker: 
 

• Sak 15/20: Oppheving av registreringssperre for Breton. 
Styret avventet behandlingen i NKK, og styrets vurdering av ordlyden i vedtaket før ytterligere 
arbeid gjøres. 
 
Vedtak: Saken avsluttes da grunnlaget for saken er falt. 
 

• Sak 16/20: Nye krav angående startrevolvere. v/ Jan og Tove. 
- Søknad om våpenkort på klubbens startrevolvere er sendt til politiet, og saken anses som 
avsluttet når vi får våpenkortene. 
 

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

• Sak 18/20: Nye medlemmer – familiemedlemmer. v/Tor Einar. 
- Saken er under arbeid. (kopi forrige referat)  
 

• 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. v/Vegard  

 
Vedtak: Styret ber Vegard og Martin om å utforme en tekst, og forankre denne i Lovkomiteen 
i NKK  
 

• 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 
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styremedlem. Styret ser behov for å avklare dette og stadfestet dette med et årsmøtevedtak, 
samt føye inn en presisering i lovene. v/Vegard 
 
Vedtak: Styret trekke saken. Flertallet bestemte at alle skulle ha stemmerett frem til årsmøte, 
men at etter Årsmøtet i 2021 skal våre lover forstås som at det er 7 stemmer i styrerommet og 2 
vararepresentanter som kun har stemmerett ved forfall ifra valgte styremedlemmer. 

 
 
Nye Saker: 
 
30/20: Avlsplanen. 

• Oppdatering av avlsplanen etter Årsmøte v/Tor Einar 
 
Vedtak: Oppdatert og renskrevet Avlsplan vil bli publisert snarest. 
 

 
31/20: Elitehunder. 

• Rutine for Elitehunder v/Tor Einar 
 

Vedtak: Tor Einar bistår AR med å ajourføre Elitehund-registreringen. Medlemmer som har 
hunder som har oppnådd kravene bør oppfordres til å melde inn til AR. Det lages en sak på dette på 
vår web side. Ansvar: Anders og Tor Einar 

 
 
32/20: HD bilder til HQ avlesning etter september 2019 

Den rutinen med uttaket av bilder som NBK har benyttet seg av frem til nå har NKK avsluttet 
grunnet GDPR.  
 
Vedtak: 
For alle som har røntget hunder etter september 2019 er i en situasjon der NBK ikke får hentet 
ut bilder til HQ avlesning. Det må vær enkelt gjøre. Hvordan?: Du tar kontakt med din 
veterinær og ber om å få tilsendt HD bildet som ble sendt til NKK for HD avlesning og 
videresender dette til suhlegan@gmail.com. Alternativt be din veterinær sende bildet direkte til 
suhlegan@gmail.com 

 
 
33/20: Info i fra Avlsrådet 

• AR har ved en feiltagelse publisert et kull på breton.no som ikke var i henhold til avlsplanen. 
AR beklaget dette, og informerte om at kullet vil bli fjernet i fra kull listen. Oppdretter er 
informert. 

• AR har behandlet 32 saker fra 20.02 og frem til 18.06.20 
 

Neste styremøte: 
- 19. august 


