Referat fra NVK hovedstyremøte
Dato:

13.02.2017

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm, Trude Lien,
Harriet Wiggen, Anne Grete Langeland, Signe Karin Hotvedt, Odd Erik
Rønning
Kasserer Bente Holm, sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:
Neste leder FH:
Neste styremøte:

Saksnr

FH 03/17 IT v/Signe Karin. Frist 24.03.2017
13.03.2017 kl 20.00-22.00
24.04.2017 kl 20.00-22.00
22.05.2017 kl 20.00-22.00
19.06.2017 kl 20.00-22.00

Sak

Ansvar

Godkjenne referat fra 04.01.2017
Referat fra 04.01.2017 ble godkjent.
07/17

IT v/Signe K
God kontakt med brukere av sidene.
NVC gjenstår ifht ferdigstillelse og Geir Henning følger dette
videre.
Sponsor:
Damtjern hundehotell har tilbudt 20% på opphold for
medlemmene. Redusert pris på annonse til kr 2000. Signe Karin
har lagt inn annonse

08/17

Avlsrådet
- nytt medlem i AR SV: Sigurd Nikolaisen. Godkjent for 3 år.
- oversikt over medlemmene med åremål til neste styremøte
- møte med Kai-Rune denne uka.
- AR var i Sverige for å møte svenske AR forrige helg.

Geir H

Britt (fakt)

Trude

Frist

- Referater fra AR møtene oversendes hovedstyret og legges
deretter ut på nettet.
09/17

Jaktrådet
- Geir H orienterte om sakene som ble behandlet på DK/RS
- NVC på nettside. Hatt møte denne uka med Morten Bøhmer.
Testes nå framover.
- NM vinter. Bestilt hus på Andøya til vorsteh-laget evt hvis plass
så gis sengeplass til andre. Dekken til NM er mottatt fra Troll.
Rune Fossum har tatt ansvar for organisering av overnatting.

10/17

Fuglehunden
- satt sammen siste utgave av Fuglehunden nå.
- godkjente parringer i bladet. Mangler oppdaterte lister fra SV.
- fått bilder og tekstmateriale fra Per Steen.

11/17

Regnskap
Forbruk er ca 50.000 mindre enn fjoråret på DK/RS

12/17

Raseutvalget v/Marius
Saker fra siste møte
- Ungdomssatsing, mulige rabattordninger
- mandat felles avlsråd. Tilnærmet likt tidligere mandat, men
noen små endringer.
- arvbarhet på presisjon og reis, Jørgen Ødegård har vært inne i
dette arbeidet. Ser ut til at det er stor arvbarhet på reis, men
ikke på presisjon. Mulige endringer på karakterene. Har vært
tema på dommerkonferansen.
- Fuglehunden. Valpeannonser for alle raseklubbene på nettsiden
til Fuglehunden (kun godkjente parringer).
- VM. Nye retningslinjer for VM var oppe, men ble ikke vedtatt
nå. Tas på neste møte i RU.
- Eksteriørutdannelse
- RU var med på dommerkonferansen. Forslag om å fjerne apport
i VK. Fikk ikke flertall. Positive til kvalitetssikring av apportbevis.
- klassenivå i VK. 10% av VK hundene får 4 i jaktlyst. For å få 1.AK
må hunden få 5 i jaktlyst. Dommerne må i større grad kaste ut
hunder som ikke holder klassenivå i VK.

13/17

FKF og lavlandskomite v/Anders
Anders representerer RU i lavlandskomiteen. Øvrige medlemmer
er Arild Skeivik, Elisabeth Kallevig og Rune Frankmoen.
Skal se på høystatusløpet Forus Open. Endring av sted (rullering),
navn og kriterier. Foreslås VK bedømming. Målet med
endringene er å få opp statusen for Forus Open.
Skal også se på NM og NM lag (lavland).

Trude/KRJ

Trude

14/17

Evaluering av DK/RS 2017
- Positivt med 2 dager i stedet for 3 dager.
- Distriktenes time kan få større plass neste år.
- RS flyttes senere på dagen på søndag.
- begrunnelse fra styret på de sakene som skal behandles

15/17

Konstituering av nytt styre (saken ble behandlet før sak 07/17)
Leder Anders Simensrud
Nestleder Marius Kjønsberg
Avlsrådsleder: Trude Lien
Jaktrådsleder: Geir Henning Strøm
Jaktrådet og Fuglehunden: Harriet Wiggen
IT: Signe Karin Hotvedt
Utstilling: Anne Grete Langeland (fast spalte)
Sponsor, medlemsverving osv: Odd Erik Rønning

16/17

Evt
Dropbox for styret. Utveksling av informasjon.

