NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

www.breton.no
10. november 2021

Referat styremøte 10.11.2021 kl.. 20.00-22:30
Avholdt som nettmøte på Skype.
Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Jan Linstad, Kurt Landau, Anders Ellefsen, Cherry
Einvik, Ragnhild Ostad Fjær, Jarle Berentzen
Referent: Tor Einar Jørgensen
Forfall: Ulrik Johnsen
Faste saker:
Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat.
 Ingen kommentarer.
Status med gjennomgang av oppgavelista:
 Leder.
o Har avslutta noen disiplinærsaker.
o Fuglehundtinget står for tur.
 Nestleder.
o Har fått inn noen reaksjoner på forespørsel om instruktører.
o Vært med på nettmøte med tema Biotail med Marte Holt Wetten.
 Sekretær.
o Undersøkt priser på fly og hotell til årsmøtet.
 Kasserer.
o Stabil økonomi. Landstreffet godt i pluss.
 Medlemsregister/ DK kontakt.
o DK møte forrige uke. Godt oppmøte.
o Positive til at vi lager en informasjonspakke for gjennomgang før årsmøtet slik at de
kan bruke på jule/nyttårs møter.
o Påminnelse om innsending av årshjul for 2022.
o Landstreff 2023, Nordland Sør.
o Hver enkelt DK får tilgang til å se sine medlemslister.
o Enkelte store DK områder, mulighet for å dele opp / legge aktiviteter til andre deler av
distriktet?
 Salgsvarer / sponsorer.
o Rolig med bestillinger den siste tida.
 Jaktprøve/utstilling.
o Venter fortsatt på at NKK skal få klart system for innsending av prøvesøknader.
Nye saker:
30/21 Støtte til DK aktiviteter.
 Cherry/Inger-Lise har satt opp mal for søknad om støtte.
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Jan/Inger-Lise setter opp forslag til kriterier
for støtte. Hensikten er å få i gang aktivitet i DK
.
områder med lite aktivitet / få med nye medlemmer.
31/21 TV/HD prosjekt.
 Statlig Forskningsprosjekt på TV og sammenheng mellom TV og HD med mere gjennom
Norges Veterinærhøgskole. Støttet av Norsk Forskningsråd.
 «Økt kompetanse og utvikling av nytt tilbud til forebygging og behandling av skjelettlidelser
hos hund» ved Jon Andre Berg.
 NBK er ønsket som deltager i prosjektet, dvs breton kan benyttes som grunnlag for
forskningen. Flere raser deltar.
 Styret går inn for at Anders, Marit Krohg og Hege Meldal arbeider videre med deltagelse i
dette prosjektet.
32/21 Årsmøtelokasjon/dato.
 Avholdes 4.-6. Februar.
 Sted Scandic Hell ved Værnes.
 Styret utarbeider en informasjonspakke til DKene som bakgrunnsmateriale for saker styret vil
legge inn til årsmøtet.

Neste møte:

25.11 kl 20:00
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