Agenda styremøte NVK
DATO:

5.3 skype

Styret:

Pål Andersen leder (PA), Robert Brenden nestleder (RB), Øystein Eriksen leder jaktråd
(ØE), Rune Fossum jaktråd,årbok (RF), Harriet Wiggen Fuglehunden,styremedl (HW),
Marie Wien IT(MW), Kai Rune Johannessen leder Avlsråd (KRJ).

Tilstede:

Bente Holm kasserer (BH), Unn Johannessen sekretær (UJ) (ikke styremedlemmer)
Pål, Robert, Øystein, Rune, Marie, Bente, Kai-Rune og Harriet

Neste leder Fuglehunden

Leder 2013: nr 3 Leder, nr 4 AR nr 5 Sponsor nr 6 Årboka

Neste styremøter

Styremøter: 9.4, 7.5,4.6
20.8, 24.9, 22.10, 19.11 17.12 fysisk møte

PROSJEKT / SAK:
Godkjenne forrige referat
Styresak

ANSVAR:
Alle

Godkjent
Gjennomgang av brev til NKK, Tilgang til data fra DogWeb for
medlemmer. O/A’s brev. Medlemmer ønsker å kunne ta ut
samme type datalister som avlsrådsmedlemmer. Vi endrer
noe på teksten slik at dette blir en forespørsel. Pål endrer
tekst. Brevet sendes FKF Styret.

Alle

Søknad fra O/A villmarksmessa – HS har hovedansvaret for
standen, men O/A har stått for den tekniske gjennomføringen.
O/A søker om 3000,- til dekning av utgifter i forbindelse med
messa. HS vedtar at de får dekning for faktiske utgifter etter å
ha levert utleggsregning begrenset oppad til 3000,-.

Alle

Status lover og vedtekter NVK, gjenomgang av
arbeidsinstruks for lov komité. Arbeidsinstruks utarbeides av
LK. Godkjennes av H-styret.

Alle

Ang mandat: styret godkjenner arbeidsinstruks for LK og ber
lovkomiteen komme tilbake med forslag på tidsplan mot HS
og distriktene. HS setter opp dato for ExRS i slutten av
april/mai. Da er det ca en mnd igjen til FKF sitt RS og de får
tid til å godkjenne lovene!

Avlsrådet

RU orientering om tildelig av stor cert til Villmarksmessen på
Elverum - HW kommer tilbake med orientering på e-post i
løpet av uken.

HW

Referat DK 2013
Protokoll RS 2013

Alle

Protokoll og referat er lagt ut på nett.
Status hundedatabase: Arbeidsmøte torsdag i uke 10.
KRJ
Avlsrådet har satt ned en arbeidsgruppe bestående av KRJ,
RB og SG og de jobber videre og oppretter kontakt med BITS.

Oppgradering av gammel NVK folder, Gunnar Klingwall ser på KRJ
modernisering og nettversjon i samarbeid med AR.
KRJ oppretter kontakt med Gunnar og setter i gang arbeidet.
Status AR møte på Gardermoen: Fordelt arbeidsoppgaver og
lagt en arbeidsplan. Jobber med to viktige ting – database og
kontakt opp mot NKK i forhold til RAS. AR er i kontakt med
miljøer i utlandet for å utrede muligheten å utveksle gener på
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UTFØRT:

LV.
IT

Gjennomgang av nye utfordringer på NVK nettsider:

Jaktrådet

MH

Vi snakket om hva vi ønsket å jobbe videre med redaksjonelt i
året som kommer, og vi er fornøyd med funksjonene som
siden tilbyr. Vi snakket først og fremst om hva vi ønsket å
dekke redaksjonelt
Gunnar har ønske om bedret gallerifunksjon, men var ikke helt
sikker på hva han så for seg. Gunnar kommer tilbake med
klarere spesifikasjoner.
Innspill til endring regler NM lag ved bruk av reserve, RU
ØE, RF
følger opp denne saken mot FKF.
RU har tatt en midlertidig avgjørelse på regelendring i forkant
av NM Vinter 2013.
Sak til FKF RS, Bruk av GPS/peiler under avprøving av hund,
der ulv - hund er en konflikt
Saken er sendt til FKF som RS sak

Regnskap

Årboka 2012

Status:

BH

NKK fører over medlemskontigenter i bolker og det ligger
enda ca 139 000,- igjen hos NKK.
Det kommer også inn 10 000,- i parringskontigent for bruk av
strå på en LV.
Igangsette arbeid med ny årbok, format og innhold.
Styre setter ned en liten gruppe på dette arbeide:

Alle

Pål har forespurt MH og HW om å sitte i arbeidsgruppen
sammens med TB. Tanken er at dette skal gjøre
arbeidsprosessen letter for nye redaktører. Målet er at årbok
for 2012 skal inn på det nye formatet. Arbeidsgruppen setter
igang arbeidet og kommer med en tilbakemelding til neste
styremøte.

Jubileumsbok

Kjell Larsen har innhentet tilbud på 3 alternativer på format,
trykk og utsendelse.
Styre må land hvilke alternativer vi skal velge:

Alle

Mellomformatet gir større redaksjonell frihet. Styret går for
dette formatet. Det blir satt en pris på giroen som følger med
boka med frivillig innbetaling.
Dette meddeles Kjell Larsen.
Fuglehunden

Oppfølgning på gode artikler på SV, her ønskes det at
distriktene bistår med spennende stoff og bilder

HW

EVT

Strihårspolitikk: SV folk kom dere ut på prøve!
Mange SV kull på gang i 2013 og det er positivt. Initiativ fra
distriktene ønskes. Jaktrådet kommer med et forslag til
aktiviteter på neste styremøte.

Alle

Dømme på Island: Arnfinn Holm skal over å dømme i april og
vi sender med noen av de nye capsene våre.
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Innkommet post:
Hans Kauper- 3 mail: Til info
Trømsø FK Vinterprøve 16.-18.mars: Til Info
NKK Anerkjent prøve 51-12029: Til info
NKK Høring vedr instruks for ordfører i NKK`s RS 2013: HS styret har ingen meninger om dette, FKF tar
saken.
NKK Elektronisk rasekompendier: Til info
NKK Utstilling Kristiansand: Til info
NKK Valg i NKK RS 2013: HS har ingen innspill.
NKK Avregning medlemskontigent 31.1 2013: Til info
Felles AR- Info til prøveledere: Til info
NKK Status kontigentkrav 2013: Til info
NKK Protokoll fra møte avholdt i NKK`s jakthundkomit: Til info
FKF Valg til Fuglehundtinget 2013: HS har ingen kommentarer
NKK Dommerforslag til NKK utstillinger: HS har ingen kommentar til henvendelsen.
Mail fra NVK Trøndelag NM Skog 2014: NVK Trøndelag har ikke kapasitet til å gjennomføre NM Skog 14,
Mail fra NVK Trøndelag- Takk for utdanningsstøtte: HS takker for en meget hyggelig tilbakemelding og
ønsker NVK T lykke til med nye og skolerte instruktører.
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