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Referat styremøte 30.5.2022 

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

Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Cherry Einvik, Kurt Landau, Steinar Skogli, 

Anders Ellefsen  

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Jan Linstad, Ulrik Johnsen, Ragnhild Ostad Fjær. 

 

Nye saker: 

SAK 12/22 Konstituering av nytt styre. 

Steinar Skogli overtar som Utstillings/Jaktprøveansvarlig etter Jarle Berentzen. 

Ellers beholdes alle roller i styret som før. 

De enkelte rollene er beskrevet i dokumentet «Drift og administrasjon av NBK» 

 

SAK 13/22. Utnevnelse av nytt AR. 

Styret vil fokusere på å få etablert et nytt AR med mindre tilknytning til styret, i henhold til 

klubbens driftskonsept. 

Kandidater ble diskutert, og Anders vil kontakte aktuelle kandidater. 

Vi ser også dette i sammenheng med datagruppa som er en viktig støttefunksjon til AR. 

 

Sak 14/22 Støtte til DK aktiviteter. 

Av hensyn til momskompensasjon er det viktig at alle DK arrangementer fører et regnskap 

som inkluderes i totalregnskapet til NBK, dette selv om arrangementet går i 0. 

Vi vil lage en enkel mal på regnskap som DK kan benytte. 

https://www.nkk.no/stotteordninger-mva-refusjon/category1095.html  

 

Hvordan fordele pengene som er bevilget til DK arrangementer? 

Det ble satt opp kriterier for dette i 2021. Vi må gå igjennom kriteriene som ble satt opp 

tidligere og komplettere dem. 

Inger-Lise og Cherry ser på malen og på støtteordningen. 

 

https://breton.no/wp-content/uploads/2019/12/Drift-og-administrasjon-av-NBK-vedtatt-23.11.19-1.pdf
https://www.nkk.no/stotteordninger-mva-refusjon/category1095.html
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Sak 15/22 Oppdatering av nettsider relatert til oppdatert avlsplan. 

Det er en del web sider på breton.no som må oppdateres som følge av ny avlsplan. Tor Einar 

setter opp en oversikt til neste møte. 

 

Sak 16/22 Avslutning av bruk av HQ metoden. 

Årsmøtet har bestemt at vi ikke skal bruke HQ metoden lengre. NBK vil derfor ikke lengre gi 

tilbud om avlesing av HQ tall. 

Vi må også ta en gjennomgang av rutiner knyttet til beregning av viltfinnerindeks og 

jaktlystindeks, da disse benytter samme programvare som den som beregnet HQ indeks. 

Vedtak: 

NBK vil ikke lengre tilby avlesing av HQ tall. 

 

Sak 17/22 Indeks avl på Breton, hva betyr det? 

Avler vi på 200 på jaktlyst eller viltfinnerevne så alver vi på meget gode hunder 

(Sammenlignet med andre raser i gruppe 7). 

Avler vi på 200 på HD indeks avler vi på et snitt på 40% HD. Dette er dårligere enn andre 

raser.  

Vi må forsøke å synliggjøre dette med et godt bilde. 

 

Sak 18/22 Eventuelt 

Hvordan fange opp nye medlemmer? 

De nye statuttene for oppdretterlista betinger at oppdretter melder inn nye medlemmer, og 

melder fra til klubben om disse. 

Ser vi på bretonpopulasjonen, så har vi egentlig god dekning. 300 valper 10 år = populasjon 

på ca 3000 individer. 1300 medlemmer er bra, tatt i betraktning at flere har mer enn en hund. 

 

Sponsorer. 

Vi må ha fokus på å få mer sponsorer. I dagens samfunn kan det virke som at det er enklere å 

få sponsorer lokalt enn sentralt i de store kjedene. Vi må bruke kontakter i distriktene hvis 

mulig. 
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Målsetning for det nye styret? 

Hvilke konkrete målsetninger for NBK skal det nye styret ha for 2022? 

Alle tenker igjennom dette til neste møte. 

 

Neste møte:  16.6  20:00 

 

 


