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Referat styremøte 28.6.2022 

Avholdt som Skype nettmøte kl 20:00 til 22:00. 

Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Cherry Einvik, Kurt Landau, Anders Ellefsen, 

Jan Linstad, Ulrik Johnsen (Delvis på første sak) 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Steinar Skogli 

 

Referat forrige møte: 

Ett navn korrigert i endelig versjon, ellers ingen innvendinger. Referat godkjent. 

Status for de enkelte: 

AR v/Ulrik: 

God tone i gruppa! Jobber med rollefordeling m.m. Ulrik tar nettsida og svarer på mail, 

Freddy jobber med exelark og statistikk. Litt rolig akkurat nå, «dødtid» for parringer. 

Ønske for neste møte: Oversikt over AR sine arbeidsoppgaver. Hva mangler AR av 

rapporter/data for å utføre jobben. 

Leder Anders: Arbeidet med oppgavene på oppgavelista. Kandidater/plasser for 

instruktørutdanning. Forskningsprosjekt helseundersøkelse er godt i gang. Omfattende 

undersøkelse av hver hund med både røntgen og MR. 

Nestleder Inger-Lise: Har hatt godt møte med DKene. Diskutert problemstillinger rundt 

medlemsregisteret. Bestilt stempel med klubblogo. 

Kasserer Jan: Arbeider med ferdigstilling av momskompensasjon søknaden.  

Sekretær Tor Einar: Arbeider med korrigering av nettsidene og samling av innstillinger for 

tidligere gull og æresmedlemer. 

DK Cherry: DK møte med meget god oppslutning. Rapportskjema for DK aktiviteter og 

kriterier for støtte utarbeidet / oppdatert. Gjennomgang av bruk av medlemslister. Neste års 

landstreff blir i Nordland Sør.  

Steinar Skogli:  

Salgsvarer Kurt: Stilt i nettbutikken. 

Ragnhild:  

 

Nye saker:  

SAK 26/22 Ønske fra AR: Registrering av halelengde. 
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Det er behov for å registrere halelengde for å unngå at AR anbefaler stumphale hannhund til 

stumphale tispe. Bretonbasen har satt av felt for dette, men det er ikke utfylt. 

Vedtak: 

NBK vil be RU om å ta dette opp med NKK. Halelengde må registreres og komme frem på 

Dogweb, og kunne overføres til bretonbasen. Per i dag registreres dette ikke i NKK ved 

registrering av kull. 

 

SAK 27/22 Eventuelt. 

 Fysisk styremøte. 
o Vi satser på å kunne ha et fysisk utvidet styremøte i løpet av november. 

Neste møte: 15.8 20:00 


