Referat styremøte NVK
DATO:

Styremøte 22.10 skypemøte kl 20.00 vert Harriet Wiggen

Styret:

Pål Andersen leder, Robert Brenden nestleder, Øystein Eriksen leder jaktråd, Rune
Fossum jaktråd,årbok, Harriet Wiggen Fuglehunden,styremedl, Marie Wien IT, Kai Rune
Johannessen leder Avlsråd.

Bente Holm kasserer, Unn Johannessen sekretær (ikke styremedlemmer)
PA ØE RF HW MW KRJ BH UJ
Meldt forfall RB pga VM deltagelse
Neste leder Fuglehunden Ledern 2013: nr 6 Årboka
Tilstede:

Neste styremøter

Styremøter:
21.11 17.12 fysisk møte

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR UTFØRT

Godkjenne forrige referat

Godkjent og lagt på nett

Styresak: 13-001 Referat fra vedtektene.
ØE refererte fra komiteen og det jobbes hektisk for å få ferdig
utkast som skal sendes på høringsrunde til distriktene før forslag
ferdigstilles og legges frem på DK
Revidering av regelverk for eksteriørdommere.
13-002 Settes opp til neste styremøte hvor Robert orienterer HS

Alle
Øystein

Alle

13-003 Sak fra Robert Brenden: Robert har meldt fra til styre om at det har Alle
kommet frem konkrete beskyldninger på at Robert har underslått kr
7500,- vedrørende leie av hus i forbindelse med NM Vinter 2011.
Disse beskyldningene skal ha blitt fremsatt av tillitsvalgte i NVK.
Robert ser svært alvorlig på beskyldningene og ber styre om råd i
denne saken før han bestemmer seg om han vil forfølge saken
Alle
videre.
Regnskapet i forbindelse med leie av hus under NM-vinter 2012
har vært styrebehandlet 22.05.2012 tidligere og er godkjent. Styret
anbefaler Robert å ta dette opp direkte med de involverte parter.
Alle
13-004 Søknad fra OA
Styret avslår søknaden med bakgrunn i henhold til kriteriene for å
søke om distriktstiltak. PA svarer OA
Varsel om Distriktskonferansen og RS 2014
13-005 Sted Rica Hotell Gardermoen. 7.-9. februar 2014.
Saks papirer kommer ihht tidsfrister.
Avlsrådet sak 13-006 Hundedatabase, status – HS har gitt sitt aksept og ønsker
igangsettelse, under årets budsjett ligger oppstarts kostnadene.

UJ

KRJ/RB

KRJ har hatt møte med andre raseklubber for samarbeid om
databasen og det er stor enighet i raseklubbene. Nytt møte med
klubber og leverandørene skal foregå i nærmeste fremtid. Målet er
å iverksette så fort det foreligger ett oversiktlig tilbud på fordeling
av utviklings kostnader på spesifikke ønsker NVK har.
13.007 NKK Høring parringsavtale og ny forvertsavtasle AR har ikke mer å KRJ
tilføye til avtalen og KRJ svarer på vegne av NVK

IT sak 13-008 Sikkerhet på nettsiden
Nettred bekymret for at det er dårlig sikkerhet for siden. Distrikter
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MH

har blitt slettet og ting har forsvunnet på siden uten forklaring på
hvordan.
Avventer svar fra leverandør på hvilke tiltak som kan iverksettes
13.009 Tilgang på eierdata dogweb- status:
MW vært i kontakt med Tvedt i NKK. Det jobbes med saken og det
er mange ting å hensyn ta før endelig resultat foreligger Svar
sendt til til OA
Jaktrådet Tommy Andersen og Robert Brenden repr i VM i Kroatia og
Middelhavscupen. Info følges opp på nett. NVK ønsker lykke til.

ØE, RF

13-014 Deltagerutgifter i forbindelse med NM lag og VM:
Jaktrådet utarbeider kriterier for dette og legger frem for HS.
Regnskap 13-010 Medlemsstatus, Nedgang i medlemmer i alle raseklubber. NKK
jobber med et forslag for å få flere medlemmer. Sendes ut til
medlemmene så fort det er ferdig.
BH setter opp budsjett 2014 til neste styremøte .

BH

Årboka 2011 13-011 Årboka 2012 status Er snart ferdig til trykk

TB,
HW,MW

Fuglehunden 13-012 Gammelt arkiv. HW ser nærmere på dette. Neste FH ferdig og det
er bra med stoff

HW

Jubileumsbok 13-013 Fremdrift. HS har vært i kontakt med Kjell Larssen og det nærmer
seg utgivelse av boken. Tidslinjen skal følges, innlegg som går
utover det skal inn på eget kapittel som sier noe om hva som
har skjedd etter 2010 og frem til trykk av boken.
Omslag Jub.bok forslag på bilder sendes Kjell L

H-Styret

EVT NM Skog og trippelprøven arrangeres av NVK i 2015.

Innkommet post:
NKK Anerkjent prøve REFNR 54-13003 Til info
NKK Anerkjent prøve REFNR 54-13008 Til info
NKK Halv pris på medlemskap ut året! Til info
Fwd: DD-Blaetter 10/2013 Til info
NKK Strategi for IT satsing i Norsk Kennel Klub Marie Wiwn svarer NKK
Hans Keuper Informationen DD DNA-vWD-Databank Oktober 2013 einsch Til info
Kjell L har sendt utdrag av Jubileumsbok til HS. Til info
NKK - Info/påminnelse Til info
NKKs Forskningsforum Hund 20 år! KRJ deltar
FKF Spesifisering 1. dags VK på fremtidige søknader om jaktprøver - VIKTIG! Til info
NKK SV: antall medlemmer Til info
SV: Innkallelse til NKKs 51. ordinære representantskapsmøte, 09.11.13 Til info
FKF Søknader om jaktprøver for 2014. Til info
Ole A Hestmo Valgkomite Marie W setter inn riktig repr på nettet Til info
VS: Konflikt mellom nye lover og gml vedtekter/instrukser Til info

For NVK
Unn Johannessen
sekr
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