NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

www.breton.no
15. desember 2021

Referat styremøte 15.12.2021 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 arbeidet med TV/HD prosjektet.
 Nestleder.
o Liste over klubbens instruktører ferdig produsert.
 Sekretær.
o Bestilt produksjon av nye gullmerker da vi er tomme for disse. Hvor mange trenger vi?
10-20 stk.
 Kasserer.
o Plan klar for revisjon av regnskap etter nyttår.
 Medlemsregister/ DK kontakt.
o DKer som har sendt inn taushetserklæring har fått tilgang til medlemsregisteret.
o Bruker mye tid på å spore opp medlemmer med feil adresse. Skal få Web til å lage en
oppfordring til medlemmene om å sjekke opp om adressen er riktig hos NKK. Spesiell
oppfordring til de som ikke har fått kalender.
 Salgsvarer / sponsorer.
o Premier til årets hunder er bestilt.
o Fornyelse av Royal Canin avtalen er ok.
 Jaktprøve/utstilling.
o Søknader for jaktprøver, apportprøve og utstilling er lagt inn for 2022.
 AR
o Ikke fullt trykk på nye parringer enda, men kommer nok.
o Vurdering av årets hunder innmeldinger.
Nye saker:
35/21. Orienteringssak om nye vedtekter for AICEB.
NBK stemte for forslaget til nye vedtekter for AICEB (Den internasjonale bretonklubben). Disse ble
vedtatt. http://en.epagneul-breton.net/
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36/21. Orienteringssak om ny ordning for fullcertede hunder.
RS vedtok i sak 5 d): «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten
unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling
før det har gått minimum fem år.».
37/21. NKK høring øvre grense for innavlsgrad.
RU (Raseutvalget for gruppe 7) lager en sak på dette til neste RU møte, slik at det fremmes en felles
uttalelse fra alle Gruppe 7 rasene.
38/21. Orienteringssak om prosjekt på gentesting.
Elghundklubben har satt i gang gentesting for å prøve å finne gener som kan ha sammenheng med
HD/TV. Vi stiller oss spørsmålet om dette er noe som er aktuelt for oss? I siste halvdel av 2000 tallet
ble det sendt mange blodprøver til USA for gentesting i et større prosjekt der. Mulig det ligger noe
materiale der?
Vi ser videre på om det kan være aktuelt for oss å delta i en slik analyse.
39/21. Vurdere gjennomføring av årsmøtet, gitt dagens begrensinger i forhold til Corona.
- Ta sjansen på å gjennomføre
- Elektronisk årsmøte ved nettmøte
- Utsette til våren eller sommeren
Vi ønsker primært å ha et fysisk møte der folk kan møtes og diskutere i plenum. Skal vi forholde oss til
vedtektene, så må vi ha et årsmøte for å gjennomføre valg, regnskap, budsjett. Vi kan eventuelt ta et
ekstraordinært årsmøte til våren/sommeren med andre saker.
Vedtak:
 Vi vurderer som alternativ å gjennomføre et elektronisk nettmøte lørdag 12.2 med valg,
kontingent, budsjett og regnskap.
 Vi gjennomfører deretter et ekstraordinært årsmøte på fredag under landstreffet med faglige
foredrag og andre saker.
 Vi ferdigstille bretoninfo med årsmeldinger, regnskap, kontingent, budsjett og kandidater til
valg som planlagt.
 Rett over nyttår tas det endelig beslutning på om årsmøtet kan kjøres som planlagt eller etter
alternativ plan.
40/21. Endelig ordlyd i styrets saker til årsmøtet.
AR har, etter at det ble slutt på å hente ut HD bilder fra NKK, utfordring med at mange hunder ikke får
satt HQ tall på grunn av at bildene ikke sendes til HQ avleser. Dette medfører igjen til at HQ indeks
tallene ikke er relevante. Videre så mangler det vurdering av TV status på mange hunder.
Mange kull går utenom AR, en del av disse har minimale mangler for å kunne være innenfor
eksisterende avlsplan.
AR ønsker mulighet for å kunne vurdere kull som har mindre mangler, eller som er interessante ut fra
generelle vurderinger, som innenfor avlsplanen.
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Vedtak:
Styret ønsker å fremme følgende endring til avlsplanen:
Punkt 8.1 Generelle retningslinjer for avl.
I siste avsnitt står det i dag:
AR kan avvise kull med begrunnelse i avlsplanen, RAS, og NKKs retningslinjer.
Styret ønsker å legge til en setning til i tillegg:
AR kan inkludere kull basert på sin vurdering av interessante kombinasjoner. Dette skal
begrunnes skriftlig.

Neste møte:

Tidlig i januar.
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