NORSK BRETON KLUBB
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Referat styremøte 07.06.2021 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, Ragnhild Ostad Fjær, Anders Vinje (På status Fuglehunden).
Referent: Tor Einar Jørgensen.
Forfall:
Faste saker:
Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat.
 Ingen kommentarer
Status:
 Leder
o Takker for diplom og gave for årets hund.
o Reaksjoner fra mottakere av Elitehund diplomer tyder på at disse blir meget godt
mottatt av medlemmene.
 Nestleder
o Har hatt lite tid siden sist pga. familiære hendelser.
o Sender ut prosedyre til gjennomsyn.
 Sekretær inklusive postjournal og oppgavelista.
o Gjøre hva lista oppdateres og følges opp fortløpende, også mellom styremøtene.
 Kasserer m/ regnskap.
o Har ikke fått overført regnskapet fra Vegar enda.
 Medlemsregister/ DK kontakt.
o Ikke fått noen ny DK Trøndelag nord.
o Sturla Antvart Bäkö Pedersen inn i DK Gruppa Finnmark øst.
o Testing på bruk av Classroom.
o Fullført overtakelse fra Britt.
o Sendt ut velkomstpakker.
o Ønsker konvolutter / klistremerker med NBK logo. (Tor Einar).
o Planlegging landstrefflokasjon 2023.
o Inger-Lise og Kurt vil hjelper til med oppgaver.
 Salgsvarer / sponsorer.
o Vestene er forsinka.
o Rolig med bestillinger nå, men det går litt i rykk og napp.
o Legger ut varesortimentet på FB i en serie der.
o Vi holder på å gå tom for merker (Gull/sølv). Må få lagd opp nye.
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Fuglehunden.
.
o Utfordrende at det kommer inn lite stoff.
o Utfordre DKene / Sette opp en årsplan for at Distriktene bidrar med en artikkel til FH.
o Oppfordre på FB / Nettsidene / FH om at medlemmene skal sende inn stoff.
o Anders V, Cherry, Ragnhild avtaler videre arbeide.
Web.
o Linda Skogstad tar på seg et ansvar i forhold til drift av NBKs sosiale medier. Hun tar
kontakt med web redaktør.
Jaktprøve/utstilling.
o Lavlandsprøven og søknad om å få sette ut fugl. Alle har fått nei på søknad om å sette
ut fugler i år. FKF / Lavandskomiteen er i ferd med å lage en anke. Mye uro rundt
fuglehundmiljøet i den senere tid har ikke hjulpet på opp mot politiske miljøer i et
valgår.
AR.
o Vanskelig å få folk til å forstå at de må be veterinæren om å sende røntgen bildene til
HQ avlesing.
o AR har hatt møte med helsegruppa omkring helserapporten.
o Arbeider med å få til en hannhundliste som grunnlag for DKene, for å få engasjert
hannhundeiere til å dokumentere hunder som har en liten mangel for å kunne bli
brukt i avl.

Nye saker:
14/21 Eventuelt.
Neste møte: På landtreffet hvis mulig.
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