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. Referat styremøte 11.05.2021 kl. 20.00-22:00 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: 

Anders Ellefsen, Inger-Lise Ingdal, Jan Linstad, Kurt Landau, Jarle Berentzen, Cherry Einvik, Tor Einar 

Jørgensen, Ulrik Johnsen, Andreas Lindheim (På sak om Web). 

Referent: Tor Einar Jørgensen. 

Forfall: Ragnhild Ostad Fjær, Anders Vinje 

 

Faste saker: 

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat. 

Status: 

 Leder. 

o Sak om datavask oversendt til Raseutvalget (RU). Utenlandske hunder som er registrert 

som flere hunder i basen, gir feil på indekser.  

o Distribusjon av FH. Mange medlemmer som ikke mottar bladet. Redaktør Fuglehunden 

har tatt opp dette med distributør. Følges opp mot RU. 

 Nestleder. 

o «Prosedyre for særskilte hendelser i NBK» ferdig. Sendes til gjennomsyn etter møtet. 

 Sekretær inklusive postjournal og oppgavelista. 

o Oppgavelista oppdatert i statusgjennomgangen for hver enkelt. 

o Studieforbundet, lage mal på søknadsskjema/input som kan brukes ved arrangementer 

som er stønadsberettiget. Orientere Cherry om prosedyren. 

 Kasserer m/ regnskap. 

o Regnskapet overføres fra Vegar nå. 

o Klart til innsending av momskompensjon søknad. 

o God balanse. 

 Medlemsregister/ DK kontakt. 

o Samarbeider med Ragnhild. 
o Har fått det som skal sendes ut som velkomstpakker oversendt fra Britt. 
o Henvendelser fra DKene med ønske om mer oversiktlige medlemslister. 
o Utfordringer omkring bruk av teams gruppe for DKene for de som ikke har Teams 

business konto. Ser på alternative løsninger. 
o Har målsetning om at alle DKene skal levere årshjul for 2022. 

 Salgsvarer / sponsorer. 

o Nye vester på vei inn i nettbutikken. 

o Vipps fungerer OK. 

 Fuglehunden. 

o Anders Ellefsen følger opp status med FH redaktør. 

 Web. 
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. o Randi sitter ut året, trenger en erstatter. Trenger en som er god på sosiale medier. 

o Ny så snart som mulig for opplæring. Anders og Jan forespør aktuelle kandidater. 

o Vi fortsetter med dropboks, ikke behov for fileshare. 

o All Facebook kommunikasjon fra NBK skal gå ut via «Norsk Breton Klubb», ikke de 

andre gruppene. 

o Skulle vi hatt mer stoff for nybegynnere? Eventuelt fremheve det som ligger på 

breton.no relatert til nybegynnere? 

o Vi lager en artikkel om kjøp av valp, hva man skal være obs på, for eksempel 

registrering og registrerte foreldre. 

 Jaktprøve/utstilling. 

o Utstilling landtreffet 2022 er meldt inn til terminlista. 

o I oktober må vi få inn info om lavlandsprøve 2022 og høyfjell høst/vinter 2022. 
o Rogaland FHK vil ha apportprøve samme helg som landstreffet 2022. 

 AR. 

o Strever med lite HD røntging, lite HQ avlesing på tross av gjentatte oppfordringer. 
o Vurdere å lage en oppdatert NKK kontrakt med refundering av HD rønking tatt inn i 

kontrakten, og publisere på nett. 
o Vasker hannhund listen for å synliggjøre hunder som har vært på prøve men mangler 

noe småting for å være kvalifisert for avl. Dette for å finne potensielle hannhunder. 
 

Nye saker: 

 12/21 Nye DKer. 
o Cherry har mulige kandidater i Trøndelag Nord som vil bli forespurt. 
o Finnmark Øst, aktuell ny kandidat er forespurt. 

 13/21 Eventuelt. 
o Spørreundersøkelse Covid 19 fra FKF er videresendt til Tove, da det mest aktuelle er å 

besvare ut fra erfaringer med Meråkerprøven. 
 

Neste møte: 07.06 kl 20.00 

 

 


