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. Referat styremøte 18.07.2021 kl. 20.00-22:00 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: 

Anders Ellefsen, Inger-Lise Ingdal, Jan Linstad, Cherry Einvik, Tor Einar Jørgensen, Ulrik Johnsen, 

Ragnhild Ostad Fjær. 

Referent: Tor Einar Jørgensen. 

Forfall: Kurt Landau, Jarle Berentzen. 

Faste saker: 

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat. 

 Ingen kommentarer. 
Status: 

 Leder 

o Det går litt seint å få ferdigstilt ting, vi må nå forberede oss mot årsmøtet. 

o 3-4 mailer i uka fra medlemmer og ikke medlemmer med forskjellige spørsmål. 

 Nestleder 

o Hjulpet til med oppgaver sammen med Cherry. 

o Deltok på generalforsamling i Fuglehunden. 

 Sekretær inklusive postjournal og oppgavelista. 

o Fått alle taushetserklæringer, sender disse til NKK. 

o Deltok på generalforsamling i Fuglehunden. 

 Kasserer m/ regnskap. 

o Konto i Melhus Sparebank sies opp. 

o Landstreffet er straks ferdig regnskapsført. 

o Mye inntekter på salg av varer. 

o Meget god likviditet. 

 Medlemsregister/ DK kontakt. 

o Ketil Eide ny DK Trøndelag nord. 

o DK møte 24.6.  

 Fordeler fuglehunden utgaver mellom DKene, så de får ansvar for å lage stoff. 

 Har opprettet flere Google Classroom. 

 Landstreffet 2023 bestemmes på neste møte. 

o DK kontakt / Medlemsregister ansvarlig har fullmakt til å ta avgjørelse på saker som 

dreier seg om mindre beløp under kr 700, og avklaringer rundt medlemskap oppad til 

en årskontingent, uten å avklare med styret. Rapporteres i etterkant til kasserer. 

o Alle Rollups er nå på vei ut. 

 Salgsvarer / sponsorer. 
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. o Det har vært veldig bra omsetting i nettbutikken i sommer godt hjulpet av et par 

kenneltreff og landstreffet. 

o Sliter fortsatt litt med forsinkede leveranser av varer. 

 Fuglehunden. 

 Web. 

 Jaktprøve/utstilling. 

 AR. 

o Jobber med hannhundlista for å få frem flere hannhunder til avl. Ser blant annet på 

kullsøsken. 

o Ser litt på kriteriene til hannhundlista. Er det behov for andre lister også? 

o Er på etterskudd med å purre opp hannhunder som har noen mangler for å være godt 

nok dokumenterte. 

Nye saker: 

16/21 Statutter Elitehunder. Føyer til ett nytt kulepunkt relatert til anmerkning for uønsket adferd. 

 Hunden skal ikke ha NKK karantene for start på prøve/utstilling pga. uønsket adferd på 

jaktprøve eller utstilling. Ved tidsbegrenset utestenging kan hunden godtas som Elitehund 

etter 5 nye starter i samme gren som anmerkningen ble gitt, uten nye anmerkninger. 

17/21 Lista over anbefalte veterinærer for HD rønking er ikke oppdatert. 

 Vi har ikke kontroll på kvaliteten på bildene som sendes inn fra de enkelte veterinærer. 

 Lista fjernes og erstattes med en liste over viktige punkter hundeeier bør ta hensyn til ved 

rønking. 

 Lista publiseres på nett og i Fuglehunden. 

18/21 Status for arbeidet med 3 avlesere for HQ tall. 

 De to som er forespurt er klare for opplæring (Svein Stueland, Morgan Johnsen). 

 Øyvind Nagelhus er villig til å ta opplæringen av disse. 

19/21 Planlagt møte med Boing ang. videre bruk av HQ / HQ metoden. 

 Det er opprettet kontakt med Boing, og Anders/ Tor Einar prøver å få til et telefonmøte. 

20/21 HQ/HD veien videre. Hoftehelse og Hip Quality rapport. 

 Hoftehelse og Hip Quality rapporten legges frem sammen med informasjon om at dette vil 
bli en sak på kommende årsmøte. 

 HD/HQ, to alternativer utredes og presenteres på årsmøtet. 
o Kostnadsberegninger for begge alternativer må settes opp. 

o Rutiner for håndtering av begge alternativer må beskrives. 

o Fordeler/ulemper med begge alternativer må frem i god tid før årsmøtet. 

 Vi prøver å få medlemmene engasjert i diskusjoner rundt dette i god tid før årsmøtet. 

 Det skal utarbeides en rapport over utviklingen av bretons jaktlige egenskaper i tiden 1995 

til 2019. Rapporten skal legges frem for årsmøtet. 



 

 

 
 

 

 

 

18. august 2021 

 - 3 - 

 

NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

www.breton.no 

 

 
. 21/21 Status for lavlandsprøver. 

 Nytt avslag på utsetting kom nå i august. 

 NBK sin prøve går som planlagt. 

22/21 Vurdere direkte tilgang til medlemsregister for DKene. 

 Det er etterspurt mulighet for at DK kan få tilgang til medlemsregisteret direkte online. 

 Cherry sjekker om det er mulighet for å gi DKene tilgang. 

23/21 Eventuelt. 

 Fase 1, 2 og 3 instruktører. Et FKF utvalg går igjennom utdanningen, og disse ønsker en 
oversikt over aktive instruktører i NBK. 

 https://fuglehundklubbenesforbund.no/godkjente-instruktorer 
 

 

Neste møte: Tirsdag 21.9 

 

 

https://fuglehundklubbenesforbund.no/godkjente-instruktorer

