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. Referat styremøte 25.11.2021 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, Ulrik Johnsen 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall:  

Faste saker: 

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat. 

 Ingen kommentarer. 
Status med gjennomgang av oppgavelista: 

 Leder. 

o Kommer artikkel i neste Fuglehunden relatert til å ta bort lista over anbefalte 

veterinærer for HD rønking. 

o Fuglehundtinget. Rolig ting, god saksbehandling, godt møte. RU møte i forkant. 

o Nye rutiner for søknad om prøver/utstilling. Monica er mottaker av søknader om å 

avholde utstilling med Breton. Koordinerer med FKF/Gruppe 7. 

 Nestleder. 

o Jobber med Powerpoint som presenterer styrets årsmøtesakene til bruk i DK møter. 

o Kriterier for å få tildelt midler til DK aktiviteter utarbeidet. Stimulerer til mer aktivitet i 

områder med lite DK aktivitet. 

o Mal for rapportering av hvilke instruktører klubben har er mottatt, fylles inn og 

leveres. 

 Sekretær. 

o Årsmøtelokaler bestilt, Rica Hell, Stjørdal, 4.-6. februar. 

o Vil ta en runde og avklare hvem som skal inviteres av klubben, deretter blir flybilletter 

bestilt. Ikke refunderbare billetter med håndbagasje. 

 Kasserer. 

o Alt i rute. 

 Medlemsregister/ DK kontakt. 

o Taushetserklæring sendt inn i forhold til å gi tilgang til medlemsregisteret. 

o Fines det en «flyer» / infoskriv som kan brukes? Hvor er siste oppdaterte versjonen av 

«Breton, liten krabat i stort format»? 

 Salgsvarer / sponsorer. 

o Det er viktig at vi klarer å få sponsorer som skaffer gode premier til prøver og 

utstillinger. Alle må vurdere om de kjenner noen som kan bidra med sponsing. 

Forpremier er forbeholdt Royal Canin. 
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.  Jaktprøve/utstilling. 

o Omsider er programmet for innmelding til terminlista klart. Tove legger inn våre 

prøver. 

 AR 

o Midlertidig ordning med klubbens leder som AR leder etter årsmøtet 2020. Det er kort 

tid frem til årsmøtet 2022 så det er naturlig at den midlertidige løsningen beholdes 

over årsmøtet, og revurderes av nytt styre. 

Nye saker: 

33/21 AICEB møte i Hellas. 

Vedtak: 

 Medlemskap betalt i 2020, kasserer sjekker status for betaling 2021. 

 Vi stemmer for vedtekstsendringene som er foreslått (Blant annet at Presidenten ikke trenger 
å være Fransk) og sekretær sender inn vår stemme. 
 

34/21 TV/HD prosjekt som ser på sammenheng mellom TV, HD, og smertebilde. 

Veterinær Jon Andre Berg ved AniCura Jeløy dyresykehus holder på med et doktorgradsprosjekt om 

overgangsvirvel (TV) hos hund.  Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og gjennomføres i 

samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk Kennelklubb 

(NKK). 

 NBK inviteres inn som en del av prosjektet. 

 Avlesing av arkiverte HD bilder, i samarbeide med NKK. 

 Fysisk sjekk av et antall Breton. 

 Ingen kost for NBK. 

 Anders, Hege Meldal og Marit Krohg holder kontakten med prosjektet. 
Vedtak: 

 Vi takker ja til invitasjonen om at Breton blir med på prosjektet for å bygge mer kompetanse 

om problemstillingen. Alle deltagende hunder/bilder er anonyme. 

 

35/21 Mal for søknad om midler til medlemsarrangementer og kriterier for støtte. 

Vi vil støtte DK arrangementer for å få opp aktiviteten i distriktene. 

 DKer må søke i forkant av arrangement. 

 Inntil 4 arrangement per DK område per år. Maks kr 200 i støtte per deltagende medlem. 

 Krav til rapportering etter arrangementet. 
Vedtak: 

Vi tar i bruk malen og går inn for å støtte i henhold til kriteriene. Håper dette kan bidra til større 

aktivitet i DK områder med lite aktivitet. 

 

36/21 Årsmøteforberedelse. 

 Oppgaver i forkant av årsmøtet gjennomgått. Egen «kalender» med oppgaveliste lages av 
sekretær. 

 Program årsmøtet. 
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. o Vi legger opp til en faglig sesjon på fredag ettermiddag/kveld, på lørdag formiddag og 

etter lunch på lørdag. 
o Årsmøtet fra kl 16 på lørdag. 

 
 

Neste møte: I medio desember. 


