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Referat styremøte 15.8.2022

.
Avholdt som Skype nettmøte kl 20:00 til 22:00.
Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Anders Ellefsen, Steinar Skogli, Ragnhild
Ostad Fjær.
I tillegg innkalt på sak 28 og orientering fra AR og data:
Kenneth Sveen (Data), Morten Løken (AR). Halvor Aasen (Data, forfall)
Forfall: Kurt Landau, Jan Linstad, Cherry Einvik, Ulrik Johnsen
Referent: Tor Einar Jørgensen
Referat forrige møte:
Ingen tilbakemeldinger, referat godkjent.
Morten Løken: Status AR og arbeidsoppgaver.
Hege og Anders faset ut fra AR, nytt AR fullt oppe og går.
Ulrik svarer på Eposter og følger opp kull på breton.no.
Freddy fører statistikk på parringer mm.
Morten tar telefonhenvendelser.
Alle deltar i vurdering av forespørsel på hanhund.
Stilt med henvendelser så langt.
Kenneth: Status Data og arbeidsoppgaver.
Gruppa har hatt et par innledende møter for å se på/fordele arbeidsoppgaver.
Trenger å få satt seg godt inn i indeksberegningene.
Status for de enkelte i styret:
Leder Anders:
Har vært på trivelig landstreff, uheldig med været. De som arrangerer skal ikke betale
for sin deltagelse på treffet. Endelig regnskap rett rundt hjørnet.
Har jobbet med oppstart av Data og AR gruppene.
Nestleder Inger-Lise:
Rolig breton sommer.
Kasserer Jan:
Forfall.
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Sekretær Tor Einar:
.
Oppdatert nettsidene der det er relatert til HQ. Gjenstår oppdatering av
kontaktpersoner på en del sider.
DK Cherry:
Forfall.
Steinar Skogli:
Har kommet inn på mail lista til Ellen B. D. når det gjelder jaktprøverelaterte mailer.
Monica Tallhaug tar hånd om utstillingssøknader.
Skal til Meråkerprøven, og tar en prat med prøveledelsen der.
Blir med på å arrangere treningssamling i DK området i høst.
Salgsvarer Kurt:
Forfall. Rapporterer om økt omsetning den siste tida, nye varer tatt inn. Ny type
jaktdekken. Utfordringer med bestillingsløsningen i nettbutikken.
Ragnhild:
Har gått igjennom årshjulet for DKene, og sett etter interessant stoff for FH.

Nye saker:
SAK 28/22 Statistikk for klinikker / «kvalitet» på HD røntgen.
Interessant statistikk, hva bør den brukes til?
Kan læring fra de beste veterinærene brukes for å heve nivået på andre veterinærer?
Er det samme forskjell mellom veterinærene for andre raser, eller er det spesielt for
Breton?
Prefererer statistikken større klinikker i bynære strøk med mange HD røntgen bilder,
kan vi risikere at vi mister røkninger på at det er lang avstand til «god» klinikk?
Det viktigste for oss er at en større andel tar røntgen bilde hundene sine.
Vedtak:
Vi spiller inn spørsmål til NKK om hvorfor det er så store forskjeller mellom
klinikker.
Vi stiller også samme spørsmål til veterinærforeningen.
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Vi vil kontakter 2 klinikker for å prøve å finne ut hva de gjør som gjør dem bedre enn
.
andre.
Kenneth tar en diskusjon rundt lista / statistikk data, med Marit Krohg.
SAK 29/22 Frossen sæd, tilbudt fra NBK.
NGK har lagd et opplegg rundt tilbud av frossen sæd.
Skal vi utvide hannhund lista med oversikt over sæd som er tilgjengelig for
medlemmene?
Ikke så interessant med «gamle» doser, Breton populasjonen går fremover, og gode
hunder en del år tilbake er ikke så gode i dagens målestokk.
Vedtak:
NBK kan tilby å synliggjøre tilgjengelige nedfrosne sæddoser for oppdrettere.
AR/Web finner hvordan dette skal publiseres i praksis. Bretonbasen/Web?
SAK 30/22 Glenn Gustavsen: støtte junior handling.
Vedtak:
Ingen støtte fra NBK, dette er ikke relevant for jakthundmiljøet.
SAK 31/22 Planlegge fysisk møte styret ++, Aktuelle saker å diskutere.
Vedtak:
Vi skal ha et fysisk møte for alle tillitsvalgte.
Fredag til søndag, 1. halvdel november.
Inger-Lise organiserer.

Neste møte: 21.09 20:00
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