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Referat styremøte 04.11.20 kl. 20.00

.

Til stede: Jan, Tor Einar, Kurt, Anders, Vegard, Britt og Martin
Meldt forfall: Tove
Orienteringssaker:
• Økonomi: v/Vegard
o Vegard redegjorde for klubbens økonomi. Klubben har god kontroll og en sund
økonomi.
o Vi har 1067 medlemmer pr dd.
• RU møte v/Jan og Anders
o Brev fra RU angående NKK sitt forslag om å øke grunn kontingenten i fra 230 til 700
kr. RU ber om tilbakemelding innen fredag 6.11.20
Vedtak:
Styret mener at det er vanskelig å forholde seg til tallene når vi ikke kjenner NKK sine
fremtidige planer og regnskap. Styret deler RU sitt syn på at en slik økning er for stor.
En eventuell økning bør tidsbegrenses da styret antar at økningen skyldes Covid-19.
Når denne situasjonen er under kontroll og normaliteten gjenvinnes bør kontingenten
tilbake til slik det var før Covid-19.
• Status:
o Distriktskontakter v/Britt
- Sigurd Søvik er ny DK i Hordaland,
- Eivind Winter går inn som ny DK i Troms
o Avlsrådet v/Anders
- AR har behandlet mer en 50 saker pr. 4.11.20
o Kalender 2021 v/Martin
- Det strømmer på med bilder, BRA! Kalenderen sendes ut i begynnelsen på desember.
o 3 HQ avlesere v/Martin
Det er ikke gjennomførbart å samle de aktuelle personene nå grunnet Covid-19
Vedtak:
Det undersøkes om det er mulig å gjennomføre en digital samling med opplæring.
o Helsegruppa v/Anders
- Anders har løpende kontakt med Helsegruppa og arbeidet er igangsatt.
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o NBK har fått 2 nye Fase 2 instruktører.
Styret gratulerer Ole Johnny Hansen og Andre
.
Fleskheller (Sak 38/20)

Oppfølgingssaker:
• Sak 16/20: Nye krav angående startrevolvere. v/ Jan og Tove.
- Søknad om våpenkort på klubbens startrevolvere er sendt til politiet.
o Søknaden er innvilget og våpenkort er under veis.
• Sak 17/20: Publisering av kull på breton.no. v/Tor Einar.
- Saken er under arbeid og koordineres med oppdatering av avlsplan
o Ajourført og ferdigstilt
• Sak 18/20: Nye medlemmer – familiemedlemmer. v/Tor Einar.
o Klubben har undersøkt muligheten for innmelding av familie medlemmer. Den enkelte
må sende dette til Britt Halvorsen slik at hun kan ordne formalitetene. Nettsiden må
oppdateres. Tor Einar lager et standard skjema som kan fylles ut og sendes
medlemsansvarlig Britt Halvorsen. Skjemaet publiseres på nettsiden.
• Sak 27/20: Sak til Årsmøte – Endringsforslag eller Benkeforslag
- Saken er under arbeid, forslag til tekst er presentert for styret. Styret jobber med teksten frem
til neste styremøte.

Nye Saker:
34/20: Prøveledelse Breton prøven høst og vinter
• Tove Løvås og dagens prøveledelse fortsetter et år til.
• Apportprøven ifbm Landstreffet er annonsert til Femund, dette er feil.
• Apportprøven i Trøndelag utgår.
35/20: Nettbutikken
• Er den bra nok og fungerer etter hensikten?
Vedtak:
Kurt og Vegard får i ansvar å utarbeide en god betalingsløsning for nettbutikken. Kurt får i
oppdrag og legge frem en priskalkyle for varer i nettbutikken til neste styremøte.
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36/20: Sponsorer
.
• Våre sponsorer, kontrakter og fremtiden
Vedtak:
Avtalen med Royal Canin må forlenges før 1.12.20. Kurt får i ansvar å forlenge avtalen.

37/20: Årsmøte 2021
Styret mener det er en reel mulighet for at Covid-19 setter en stopper for et tradisjonelt
arrangement med en større samling av mennesker i februar slik som situasjonen er nå. Et
normalt årsmøte vil kreve booking av flyreiser og hotell i god tid før Jul for å sikre oss gode
priser. I NBK sine lover heter det at Årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar.
Vedtak:
Styret vedtar at NBK gjennomføre Årsmøte digitalt 13.2.21kl. 16.00
- Tor Einar Jørgensen og Kjetil Andresen får ansvar for å organisere det digitale
Årsmøte.
- Årsmøte 2021 behandler de sakene våre lover pålegger oss, slik som behandling
av Årsmelding, regnskap og valg.
- Øvrige saker bør begrenses i størst mulig grad da et digitalt møte setter store
begrensninger for en god debatt slik som et fysisk møte vil kunne gi.
- Styret avklarer med FKF formalitetene knyttet til stemmegiving digitalt. Styret
ser det som problematisk at fullmakts stemmer kan benyttes, styret mener at
dette er mindre aktuelt da Årsmøte gjennomføres på en digital plattform.
41/20 Datagruppa
• Rekrutering av mannskap som kan bistå i Datagruppa – opplæring.
o Styret jobber med saken frem til neste styremøte.
42/20: Bretoninfoen og tidsfrister frem til Årsmøte
Vedtak:
Tor Einar påtar seg jobben med å redigere Bretoninfoen
Innsamling av stoff til Bretoninfoen:
o Årsrapport i fra alle DK`ne
o Årsmelding skal skrives i fra: Styre, AR, Data, Ekstriør utvalget og Web gruppa
o Årets hunder. Eiere må melde inn sine resultater senest 1.12.20
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43/20: Facebook sidene våre v/Andreas og. Martin
• Det er problem med NBK´s Facebook side med hensyn til administrasjons rettigheter.
Vedtak:
Styret v/Martin jobber videre med problemet og engasjerer Kjetil Andresen i det videre
arbeidet sammen med Andreas i Web gruppa.
44/20: Manglende mulighet for felles uthenting av bilder for HQ avlesning
• Skal vi fortsette med individuell innsendelse eller jobbe for felles uthenting for de som ikke har
trukket samtykke til dette.
Vedtak:
Styret jobber videre med denne saken frem til neste styremøte
45/20: Kniv gitt i gave av Agnor Røer
Agnor Røer har gitt NBK en kniv i gave som skal deles ut til første kvinnelige eier og fører av
Breton som får minimum 1AK på en Bretonprøve. Det skal lages en artikkel til Fuglehunden
om denne flotte kniven. Premien må bekjentgjøres for våre prøveledere.
46/20: Landstreff 2021 – Covid-19
Vedtak: Styret jobber videre med denne saken frem til styremøte 19.11

Sak 40/20: Styremøter høsten 2020
Oppdaterte møtedager: 19/11 og 10/12

Martin Haugestad
Sekretær
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