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Referat styremøte 15.2.2022 kl. 20.00-22:00
.

Avholdt som nettmøte på Skype.
Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Kurt Landau, Anders Ellefsen, Cherry Einvik,
Ulrik Johnsen
Referent: Tor Einar Jørgensen
Forfall: Jan Linstad, Jarle Berentzen, Ragnhild Ostad Fjær
Faste saker:
Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat.
Vedtak: Møtereferat godkjent.
Status:
 Leder
o Kommer en del henvendelser som behandles fortløpende.
o RU møte (Raseutvalget).
 Mange import hunder ligger med flere forskjellige registreringsnr. Er
forsøkt ryddet opp i tidligere.
 Nestleder
o Styret får veldig mange eposter med spørsmål om å ta med Breton på
utstilling. Besvarer vi disse?
o Monica Tallhaug svarer ut disse. Vi sier ja til de klubbene som er med i FKFs
felles liste over utstillinger for gruppe 7.
 Sekretær.
o Satt opp oversikt over tidsfrister i forhold til årsmøtet i mai.
o Medlemmer kan melde inn forslag på saker, og til valget til og med 16.04
o Valgkomiteens forslag legges ut før denne fristen.
o Årsmeldingsdelen av Bretoninfo publiseres så snart den er klar.
o DKene får en frist på 2 uker på å levere manglende årsrapport for 2021.
 Kasserer m/ regnskap.
o Regnskap 2021 straks klart for revidering.
 Medlemsregister/ DK kontakt.
o Vi setter oppe en premie til NBK medlem nr. 1300.
o Dårlig oversikt i NKKs medlemsregister, manuell oppfølging.
 Salgsvarer / sponsorer.
o Tilbud fra Gullsmed på nye gull/sølvmerker mottatt.
o Vi bestiller 10 nye gullmerker og 5 sølvmerker uten nål.
 Fuglehunden.
o Leder i siste nummer glapp dessverre igjennom som en kladdutgave, og det
samme også for en av artiklene på bretonsidene.
 Web.
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Jaktprøve/utstilling.
. til sponsorer. Alle i styret prøver å hjelpe til.
o Prøvekomiteen etterlyser hjelp
AR.
o Kommer en del henvendelser om parringer nå.
o Produksjon av årboka 2021 under oppstart.

Nye saker:
01/22 Privatpersoners tilgang til data, fellesrapporter.
Privatpersoner ønsker tilgang på uttrekk av ulike deler av bretonbasen. Hvordan stiller vi oss
til det?
Ønsker vi statistikker / rapporter som sammenligner rasene i gruppe 7 på forskjellige
parametere? Premieringsprosent, tomstander, etc.
Vedtak:
Nei til at privatpersoner får tilganger / uttrekk.
NBK fremmer følgende forslag til RU: RU bestiller fellesstatistikk/sammenligning mellom
rasene, for alle raser i Gruppe 7 fra datautvalget. Detaljer utarbeides i samarbeide mellom RU
og datautvalget.
02/22 Statutter årets hunder.
Skal vi endre på kravet om at eier selv må melde inn kandidater? Vi erfarer at mange aktuelle
kandidater unnlater å melde inn resultater til uttaket.
Skal vi publisere kun årets hunder, eller de 3 beste innen hver kategori?
Vedtak:
Styret fremmer forslag til årsmøtet på endring av gjennomføring av uttak til årets hund.
Eier skal fortsatt ha hovedansvaret for å melde inn resultater til årets hund.
AR/Styret kan supplere med hunder som de ser ikke er rapportert inn, slik at vi sikrer et best
mulig grunnlag for uttak av årets hund.
Vi publiserer de tre beste i hver kategori, premiering til beste i hver kategori.
Siste frist for innsending av resultater: 1 uke etter siste kvalifiserende arrangement for året.
03/22 Anmerking gemytt bretonbasen.
Hvilke rutiner skal vi ha for publisering av gemytt anmerkninger inn i Bretonbasen?
Merknadsfeltet i bretonbasen legges i dag inn manuelt.
Input :
 Avkryssing på jaktprøveskjema/utstilling for uønsket gemytt, med tilhørende tekstlig
beskrivelse.
 Liste over utestengte hunder fra NKK.
Vedtak:
Merknadsfeltet i Bretonbasen oppdateres med grunnlag i kritikker med avkryssing for uønsket
gemytt, og lister over utestengte hunder fra NKK. I merknadsfeltet angis det at det er
anmerkning for gemytt + dato, eller utestengelse fra NKK, med dato og begrunnelse. Det skal
også legges inn dato for eventuell opphevelse av utestengelse.
Per i dag må denne oppdateringen utføres manuelt.
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04/22 NKK høring innavlsgrad.
.
NKK foreslår en grense på 12,5 prosent innavlsgrad.
Registreringssperre på kull med over
12,5 prosent innavlsgrad.
Vedtak: NBK har raseansvaret, og ønsker å bestemme innavlsgrensen selv. Vi går imot
forslaget fra NKK.
05/22 Eventuelt.
Oppgradering av stand på villmarksmessa.
Vedtak: Klubben dekker kostander til oppgradering av standen, maks kr 10.000
Neste møte: 8.3 2022 kl 20:00.
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