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Referat styremøte 16.5.2022 kl. 16.30-17.30 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Anders Ellefsen, Cherry Einvik, Jan Linstad, 

Kurt Landau, Ragnhild Ostad Fjær, Jarle Berentzen 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Ulrik Johnsen 

 

Nye saker: 

SAK 9/22 FKF Fuglehundtinget. 

Kåre Norum trekker sitt kandidatur som leder. 

NBK foreslår Torstein Dehn som kandidat for ny leder. 

NBK har ingen innvendinger mot foreslått budsjett. 

NBK vil stemme for foreslåtte lovendringer. 

Morten Løken representerer NBK på FH tinget. 

 

SAK 10/22 Æresmedlemskap. 

Gunnar Handberg foreslås som æresmedlem 
Gunnar  ble medlem av Norsk Bretonklubb da han og Ann Kaetrin fikk sin første breton Aria som er 
født i 1990 
Gunnar har et stort engasjement for breton’s utvikling, jaktlige egenskaper og avl generelt. 
Han har lagt ned mye av fritida si på å bidra til at fuglehundmiljøet  og avlen går i ønsket retning og å 
finne nye og gode verktøy for å nå måla.  Her er det mange tema; bl.a instruktører, 
dommerutdanning, vedtekter, avl og  masse annet som igjen kommer NBK til gode i sin utvikling av 
rasen. Gunnar har et stort nettverk som han flittig har spilt på, slik at aksjonsradius og takhøyde er 

stor. Ting skjer😊 
Eget oppdrett fra Litjåsen’s kennel har bidratt med flotte utmerkelser på utstilling og også jaktprøver. 
For en uinnvidd er det ganske gresk å prøve å forstå alle bokstavene som har kommet på kritikkene, 
men med stor innsats fra husets frue har det blitt mange Exc, BIR, BIM, CK osv 
Deltagelse på jaktprøver har også gitt flotte resultater, vi kan nevne NM og NM lag, nr 2 på NM Skog. 
Gunnar har vært en pådriver både med egne hunder og ikke minst avkom fra Litjåsen’s kennel. 
I NBK  har Gunnar vært en markant tillitsvalgt i flere perioder, bl.a 2 perioder som leder i klubben. 
Hans kunnskap, engasjement og nettverk har ført mange nye og gamle bretoneiere sammen. Her er 
det lagt  et grundig arbeid i bunnen for at alle skal føle seg i varetatt. 
NBK er stolt av å kunne tilldele æresmedlemskap til Gunnar Handberg! 
 
Innstilles av: 
Alf Birger Skinstad og Geir Håvar Ingdal 
(sign)                                  (sign) 

 

Æresmedlemskap blir anbefalt av styret. 
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SAK 11/22 Budsjett 2021. 

Budsjettet gjennomgått og styret har et omforent budsjett som legges frem for årsmøtet. 

Se detaljer i oppdatert Bretoninfo 2021. 


