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. Referat styremøte 05.10.2021 kl. 20.00-22:00 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: 

Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Ragnhild Ostad Fjær, Jarle Berentzen, Cherry Einvik, Jan 

Linstad, Kurt Landau 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Anders Ellefsen, Ulrik Johnsen 

Faste saker: 

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat. 

 Ingen kommentarer. 
Status med gjennomgang av oppgavelista: 

 Leder 

o Forfall. 

 Nestleder 

o Jobber med oversikten over instruktører til FKF. Vi må ha både navn og hvilken type 

instruktør for at lista skal ha noen verdi. Kommer en forespørsel i neste FH om å melde 

ifra om du har instruktørutdanning. 

o Informasjonspakke må lages til medlemsmøter der vi skal informere om saker i 

kommende årsmøte slik at vi kan få en god diskusjon. 

 Sekretær 

o Setter opp oversikt over flypriser til div steder som en forberedelse til valg av lokasjon 

for årsmøtet. 

 Kasserer 

o God pluss i nettbutikken. 

o Landstreff og høstprøve med overskudd. 

o God likviditet, vi bør vurdere støtte til arrangementer / aktiviteter i regi av DK ene. 

 Medlemsregister/ DK kontakt 

o Møte med DKene i slutten av oktober er under forberedelse. 

o DKer kan ifølge NKK få lesetilgang til medlemsregisteret. Følges opp med opprettelse 

av brukere for de som er interessert. 

 Salgsvarer / sponsorer 

o Småtrøbbel med bestillinger i nettbutikken, informasjon mangler i enkelte bestillinger. 

 Fuglehunden 

o Vurdere å sette opp en plan for hvem som skal skrive leder i de kommende utgavene 

av FH. 

 Web 



 

 

 
 

 

 

 

05. oktober 2021 

 - 2 - 

 

NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

www.breton.no 

 

 
.  Data 

o Trenger ny( e ) ressurser til å skanne kritikker og legge inn i bretonbasen. 

 Jaktprøve/utstilling 

o Lavlandsprøven avlyst, vinterprøven neste prøve. 

o Straks søknadsfrist for neste års prøver. 

o Interesse for apportprøve i regi av DK Trøndelag Nord.  

 AR 

o NM lag lavland, her må vi gå igjennom statuttene for deltagelse slik at vi kan stille lag 

selv om det er liten deltagelse på NM lavland. 

Nye saker: 

26/21 Forslag til statutter for oppdretterlista. 

Det er i dag ingen bestemmelser for hvem som kan være på NBKs oppdretterliste. Her må vi vurdere 

hvilke krav vi skal stille for å bli publisert som breton oppdretter. Her er noen forslag som kom frem i 

møtet: 

 Oppdretter må være medlem i NBK. 

 Oppdretter må ha et FCI godkjent kennelnavn. 

 Valper må registreres hos NKK, eller tilsvarende FCI godkjent stambokfører. 

 Avlstisper skal være dokumentert på Jaktprøve. 

 Oppdretter kan fjernes fra lista ved vedtak i styret. 
 

27/21 Årsmøteforberedelser. 

 Saksliste fra styret må spikres i neste styremøte slik at dette kan kommuniseres i 
eventuell møter ute i distriktene før jul. 

 

Neste møte: Mandag 18.10 kl 20.00 

 

 

 


