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Referat styremøte 07.09.20 kl. 20.00 
Til Stede: Jan, Anders, Britt og Martin 
Meldt Forfall: Vegard, Tor Einar, Kurt 
 
Styret innledet møtet med å forsikre seg om at vi var vedtaksdyktige jmf. NBK´s lover, og 
konkluderte med at vi var det.  
 
Orienteringssaker: 

• Økonomi: v/Vegard: Utsatt 
 

• NM Lag Høst 2020 v/Martin 
 

• RU møte v/Anders 
- Hastesak om opprettelse av Fellesutstillingen Vestlandet etter samme lest som 
Fellesutstillingen Midt Norge og Trøndelag. NBK sier ja til opprettelse av dette arrangementet. 
NBK må skaffe en kontaktperson som kan inngå i en arbeidsgruppe. 
- SU Lavland har møte siste uka i oktober. 
 

• Status: 
o DK (Distriktskontakter) v/Britt 
o Fuglehunden. Anders kunne ikke være med 
o FB og Hjemmeside: v/ Andreas 

Andreas forteller at Web gruppa fungerer godt med god arbeidsfordeling. Angående 
Facebook har Andreas og flere blitt kastet ut som administrator av sidene. Facebook 
svarer ikke på vår forespørsel om hjelp. Web gruppen kan innhente pristilbud i fra 
aktører som kan hjelpe til med å løse problemet. 
 

o Data: Arne har sendt et skriv med beskrivelse av situasjonen. Basen driftes fortløpende 
og fungerer slik den skal. Arne formidlet til styret at det er behov for å rekruttere 
personer til Datagruppen som kan få full opplæring i drift av databasen, samt bistå AR 
og andre med utarbeidelsen at tallmateriale etter behov. 
 

o Avlsrådet v/Anders: 
Anders redegjorde for statusen pr dags dato. AR har behandlet 51 saker pr 7.9.20. Alle 
har fått et svar innen en uke.  
 

o NM Lag Høyfjell 8.10.20 v/Martin 
Martin redegjorde for uttakskriteriene og hvordan uttaket ble gjennomført. 
 

o NM Lag Lavland 8.10.20 v/Martin 
Martin redegjorde for uttakskriteriene og hvordan uttaket ville bli gjennomført 
 

o NM Lag Vinter 2021 v/Martin 
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o Kalender 2021 v/Martin 
Martin igangsetter arbeidet slik som tidligere år. 
 

o Anders redegjorde for Lavlandsprøven. Komiteen er i rute og det er satt ut fugl i 
terrengene etter gjeldende regler. Det er en engasjert gjeng som legger ned en betydelig 
innsats. Styret takker alle som bidrar. 
 
                                                 

Oppfølgingssaker: 
 

• Sak 16/20: Nye krav angående startrevolvere. v/ Jan og Tove. 
- Søknad om våpenkort på klubbens startrevolvere er sendt til politiet. Har vi fått våpenkort? 
Jan har purret Våpenkontoret. 
 

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

• 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 
- Saken er under arbeid v/ Martin og Vegard 
 

 
 
Nye Saker: 
 
34/20: Prøveledelse Breton prøven høst og vinter 

• Tove redegjør for arbeidet med ny prøveledelse jmf. Orienteringssak på sist styremøte 
- Saken utsettes til neste styremøte da Tove ikke deltok på møtet 
 

35/20: Nettbutikken 
• Er den bra nok og fungerer etter hensikten? 

- Saken utsettes til neste styremøte. 
 

36/20: Sponsorer 
• Våre sponsorer, kontrakter og fremtiden 

- Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
37/20: Årsmøte 2021 
Vedtak: Dato for Årsmøte 2021 bestemmes på neste styremøte 
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38/20: Fase 2 instruktører. 
  

• Etter søknad har Styret innvilget å dekke Instruktør Fase 2 kurs for Arild Dystland og Andreas 
Fleskheller. Begge har over tid bidratt i Øslandsgruppa. 

 
 
 
39/20: Lån til NKK i fra FKF pålydende 200.000,- 

• NBK har fått brev i fra FKF der de redegjør for et lån pålydende 200.000,-til NKK. Brevet kom 
rett i forkant av styremøtet og sto derfor ikke påsakslisten. 
 
Vedtak: Styret ønsker å være lojal med FKF styret og kommer ikke med innsigelse til skissert 
plan/avtal som FKF har utarbeidet. 
 

 
40/20: Styremøter høsten 2020:  

• 13.10, 10.11, 01.12 
 


