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. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Protokoll fra årsmøte i Norsk Breton Klubb Hell 21.05.2022 
 

 

Sak 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og 

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede og forretningsorden 

Tilstede 31 stemmeberettigede ved starten av møtet og 53 godkjente fullmaktstemmer. 

Årsmøtet godkjenner 84 antall stemmeberettigede.  

Ingen observatører fra FKF eller NKK 

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  

 

Sak 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet.   

  

Vedtak: 

Som møteleder ble Asbjørn Johnsen enstemmig valgt. 

 Som referenter ble Inger-Lise Ingdal og Tor Einar Jørgensen enstemmig valgt. 

. Til å skrive under protokollen ble Heidi Johansen og Kolbein Svensson enstemmig valgt. 

 Til tellekorps ble Jan Linstad og Cherry Einvik enstemmig valgt. 

 

Sak 3. Årsberetning fra styret og avlsråd  
 

 Vedtak: 

 Årsberetning for 2021 år ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelser/endringer: 

 

Korrigeringer:  

Korrigeringer til årsberetning fra styret. 

Cherry Einvik mangler i signaturen under årsberetningen. 

Kommentarer til årsrapport fra AR: 

Kvikksteps Mira er ikke NUCH. 

Jokvanto’s Lille Bøtta skal ha tittel DKV-21. 

 

Korrigert tekst NM Lag Høyfjell høst: 

NM LAG besto av:  

B Ranheimsfjæras Smoothie til Hansen, Åse Kristin Skain/Hansen, Stig Håvard 

Skain, B NJCH Blackmolly til Brian Johan Herje og B N J(k)CH NJCH Kvikksteps Mira til 

Eivind Winther. 

Reserve var NUCH NJCH Reisavannet`s Zr-Zelica – E/F Jan Bjarte Skrøppa 

Lagleder var Eivind Winther.  

KV vant konkurransen, mens Breton fikk sølv og IS bronse. Mira fikk 2.VK NM Lag.  

 

Kommentar på ordbruk: AR mottar ikke søknader, og avlsrådet gjør ikke avslag. Tas til 

etterretning i neste års rapport. 
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Tilleggskommentar:  

Årsrapport fra Web mangler, denne er sendt inn. 

 

 

Sak 4. Regnskap for 2021 med revisors beretning  

   

 Vedtak: 

Regnskap for 2021 er enstemmig godkjent med revisors anmerkninger.  

 

Revisjonsberetning. 

Regnskapet til NBK for 2021 er revidert og viser et overskudd på kr 323.701,- og en 

egenkapital på kr 1.266.302,-. Tilhørende bilag og underregnskap er kontrollert, samt 

bankutskrifter for klubbens kontoer: 

Merknad til regnskapet: 

Regnskapet er ferdigstilt sent og det var føringer helt frem til avleggelsen. Det må for fremtiden 

sikres bedre rutiner rundt regnskapsavleggelse slik at regnskap er oppdatert og ferdig tidligere. 

Regnskapet er ført på en måte som følger god regnskapspraksis og anbefales godkjent med 

merknad anført ovenfor. 

 

Sak 5. Medlemskontingent 2023 

 

 Styrets innstilling: 

Medlemskontingenten endres ikke. Satsene er som følger; hovedmedlem kr 500,-/år og for 

kollektivt innmeldte kr 250,-/år. Medlemskontingenten for medlemmer uten Fuglehunden kr 

390,-/år. Medlemskontingent for familiemedlemmer er kr 110,-/år. 

Begrunnelse: Klubbens økonomi er god og det er pr d.d. ikke behov for å øke inntektene.  

 Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 

Sak 6.1 Forslag fra Eivind Winther: Endring av kriterier for registrering på tispe og 

hann hundlista i Bretonbasen. 

 

Forslaget fikk 1 stemme, forslaget falt. 

Styrets forslag vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Oppdatert kriteria for utstilling for tispe og hannhundlista: 

- Hunden må være stilt på utstilling i BK eller AK klasse.  
 

Sak 6.2 Endring i vedtekter årets hund: 

Styrets forslag med endring fra salen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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6) Eier er ansvarlig for å melde inn resultater innen to uker etter siste tellende arrangement på 
terminlista for rasen det aktuelle året. 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. 

 

Sak 6.3 fra Trygve Nordås: Statutter for Årets Breton. 

Trygve trekker sitt forslag 

Styrets forslag vedtas enstemmig. 

Vedtak: 

Styret får mandat til å oppnevne en gruppe som skal komme med forslag til 

endringer/presisering av statutter, som da skal tas til votering ved neste årsmøte. 

 

Sak 6.4 fra Jan Bjarte Skrøppa. Uttak til NM lag. 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Høst: 

Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på høyfjell/lavland høst året før 

(ganget med en) vinter samme år (ganget med to) og høyfjell høst (ganget med tre). Aktuell 

hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 1 AK teller.  

Vinter: 

Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på vinter høyfjell året før (ganget 

med en) høst høyfjell/lavland (ganget med to) og vinter samme år (ganget med tre). Aktuell 

hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 1 AK teller. 

Lavland: 

Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på høyfjell/lavland året før (ganget 

med en) vinter høyfjell (ganget med to) høyfjell/lavland samme år (ganget med tre). Laget skal 

primært bestå av hunder med 1AK eller VK premie lavland inneværende eller 2 foregående år. 

Aktuell hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 1 

AK teller. 

  

Sak 6.5 Fra styret. Endring av vedtekter Elitehunder. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt med følgende korrigering til tekst relatert til utstilling: 

1.BK / 1.AK byttes ut med excellent. 

 

Vedtak: 

Krav for å bli Elitehund i NBK: 

 Eier skal være medlem i NBK. 

 Hunden skal ha oppnådd 1. AK eller VK-premiering på jaktprøve i Norge. 

 Hunden skal ha oppnådd Excellent eller Very Good i AK eller BK på utstilling i 

Norge. 

 Hundens hoftestatus skal være kjent. 

 Hunden skal ikke ha NKK karantene for start på prøve/utstilling pga. uønsket adferd 

på jaktprøve eller utstilling. Ved tidsbegrenset utestenging kan hunden godtas som 
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Elitehund etter 5 nye starter i samme gren som anmerkningen ble gitt, uten nye 

anmerkninger. 

 Hunden blir strøket i registret når den passerer 10 år. 

 Fjerning av hunder fra registret kan utføres av styret etter vurdering. 

 Eier er selv ansvarlig for å henvende seg til klubbens avlsråd for å få vurdert om 

hunden fyller kravet til Elitehund. 

 
Sak 6.6 Fra styret. Oppdretterlista. 

Tillegg til styrets forslag: Oppdrettere forplikter seg til kollektiv innmelding 

og gir beskjed til NBK om hvem som er innmeldt. 

Styrets forslag med korrigering enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Krav for å stå på oppdretterlista på nettsidene: 

- 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 og utstilling. 

- Avl må skje i henhold til NKKs etiske retningslinjer. 

- Oppdretter forplikter seg til kollektiv innmelding av valpekjøpere, og gir beskjed til 

NBK om hvem som er innmeldt. 

- Oppdretter kan fjernes fra lista ved vedtak i styret. 

Oppdretter melder selv inn ønske om å stå på oppdretterlista. 

 
Sak 6.7 Fra styret. Bruk av HQ metoden avsluttes. 
Det var en god diskusjon i salen. 

Styrets forslag ble vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 

NBK avslutter arbeidet med HQ avlesing og beregning av HQ-indeks. NBK vil i stedet gå 

over til å benytte NKKs HD-indeks. Desto flere breton med kjent HD – status, desto mer 

treffsikker HD – indeks. NBK anbefaler derfor å fortsette arbeidet for at flest mulig 

breton skal få dokumentert HD – status. 

 

Sak 6.8 Fra styret. Oppdatering av avlsplanen basert på sak 6.7. 

Utsendt oppdatert avlsplan ble gjennomgått, og mindre endringer gjort i møtet. 

 

 Elitehund, korrigert tekst som følge av vedtak ovenfor: Hunden må være stilt på 

utstilling i BK eller AK klasse. 

 8.1 Generelle retningslinjer, siste setning korrigert: AR kan gi et kull unntak fra 

avlsplanen. Unntaket skal begrunnes. 

 

Oppdatert avlsplan med endringer utført i møtet vedlagt. 

Oppdatert avlsplan enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Oppdatert avlsplan blir gjeldende avlsplan. 
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Sak 7. Budsjett 2022 

 

Lars Farnes foreslår å bruke kr 100.000,- mer på DK aktivitet, slik at det totalt blir 120.000,- 

Styret kommer med forslag på 80.000,- til DK’ene og 20.000,- mer til Instruktørutdanning. 

Lars F samtykker i styrets fordeling 

Vedtak: Budsjett 2022 enstemmig vedtatt med følgende endringer: 

5300 Instruktørutdanning budsjetteres med – 50 000 i stedet for -30 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter budsjetterer med – 100 000 i stedet for -20 000 

Dette endrer budsjettert underskudd for 2022 fra 57 600 til 157 600. 

 

 

Sak 8. Valg 

 

 Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet 2022: 

 

Styret: 

Anders Ellefsen Leder  Tar gjenvalg for 1 år (2022) 

Inger-Lise Ingdal Nesteleder Tar gjenvalg for 1 år (2022) 

Tor Einar Jørgensen   Tar gjenvalg for 2 år (2022-2023) 

Cherry Einvik    Gjenstår 1 år (2022) 

Steinar Skogli  Ny  Velges for 2 år (2022-2023) 

Jan Linstad    Gjenstår 1 år (2022) 

Kurt Landau    Gjenstår 1 år (2022) 

Vara: 

Ragnhild Ostad Fjær   Tar gjenvalg for 1 år (2022) 

Ulrik Johnsen    Tar gjenvalg for 1 år (2022) 

 

Revisorer: 

Sveinung Hartvedt Ny  Velges for 2 år (2022-2023) 

Kenneth Sveen   Tar gjenvalg for 2 år (2022-2023) 

Varamedlem 

Joakim Haugen   Tar gjenvalg for 1 år (2022) 

 

Styrets forslag til valgkomite: 

 

Andreas Jørgensen Ny  Velges for to år (2022-2023) 

Martin Haugestad   Gjenstår 1 år (2022) 

Kenneth Sveen   Gjenstår 1 år (2022) 

Vara: 

Eivind Winter    Gjenvalg for 1 år (2022) 

 

Vedtak: 

Valgkomiteens og styrets forslag valgt ved akklamasjon. 


