Referat styremøte NVK 21/10/15
DATO:

Styremøte onsdag 21. oktober 2015 kl 20.00

Styret:

Leder Tore Kallekleiv, nestleder Øystein Eriksen, leder AR Kai-Rune
Johannessen, Fuglehunden Harriet Wiggen, jaktråd Rune Fossum og Marius
Kjønsberg, Signe Karin Hotvedt, Web/nye medlemmer/PR
Bente Holm kasserer, Unn Johannessen sekretær (ikke styremedlemmer)
Tilstede: TK, ØE, KRJ, SKH, HW, RF, BH, UJ
MK med etter 20.00

Neste leder Fuglehunden

Nr 1 leder, nr 2 evt nye styremedlemmer

Neste styremøter

6.11 fysisk, 14. des skype

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:
Godkjenne forrige ref Godkjent

Alle

Sak 15-046

Visjonsplakat i NVK
Komite bestående av Tore Kallekleiv, Trude Giverhaug, Signe Karin
Hotvedt ser på innkomne forslag og lager et utkast som etter hvert
legges frem på DK. Sissel Martinsen fra Østfold forespørres om å delta i
denne prosessen.

Tore

Sak 15-047

Valg i distrikter Leder lager et skriv som sendes ut til distriktsrepresentantene fra HS
med anmodning om å komme i gang med valgprosessen i distriktene.
Innspill til kandidater til valget på RS 2016 ønskes også.

Tore

Sak 15-048

DK RS 2016
Bente og Unn jobber med å finne et sted til DK/RS 2016.5. .- 7. februar eller
12.-14. som alternativ 2
Alle
Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2016
HS har ikke forslag på kandidater og mener vervene ivaretas av FKF
Øystein
Sponsor videref av Knuts styreverv
Øystein ser på tilbud og avtaler som Knut har forberedt .Velger selv personer
han vil ha med seg i dette arbeidet.
Tore
Årbokas framtid ved Britt Svendsen
Årboka er ferdig trykket og skal sendes ut til distriktene. Årbokas fremtid bør
nå ut på høring i distriktene. TK tar dette med som en høring i brevet som
sendes ut til representantene. Årbokas fremtid legges evt. frem som sak på RS.

Unn/Bente

Sak 15-049
Sak 15-050

Sak 15-051

Sak 15-052

Medlemsverving: Forslag på hvordav vi kan øke medlemstall lagt frem på
styremøtet . En kortsiktig og et langsiktig tiltak foreslås. HS ser på hva som kan
iverksettes til neste styremøte og hva som kan videreføres.
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Signe/Mariu
s

Regnskap

Avlsrådet
Jaktrådet

”Fuglehunden”
IT

EVT

Status Bente sender ut forslag på budsjett til neste styremøte og gruppene ser
på hva de trenger av midler for 2016. Trippelprøven viser underskudd.
Diskusjon med Derbykomiteen om tilbakeføring av midler
Forbereder avlsseminar og har AR-møte på fredag før seminaret. Ønskelig med
flere påmeldte. Signe Karin legger ut infor på nett.
NM lag lavland og høyfjell overstått og det gratuleres med bronse til SVlagene. NVC i innspurten og den avgjøres etter siste prøven i november.
Landskampen ble dessverre avlyst i år men det fortsettes med å jobbe for å få
den til neste år. Robert Brenden og Sognexpressens Nikita vant Forus Open og
NVK sender stor gratulasjon.
Nytt nr kommer ut snart. Tore har første leder`n i 2016. Harriett setter opp
øvrige.
SKH har kontakt med Garborg for å se på avtaler og kostnader. Bra trafikk på
nettsiden. Det legges frem forslag på Facebookside til neste styremøte. SK
sender et revidert forslag til sekr. som får det med agendaen.
Landsamling 2017. Ingen har søkt og TK informerer distriktene om at de kan
søke om denne.

Bente og
Harriet
Kai Rune
Marius/Rune

Harriet
Signe Karin

Tore

HS gratulerer med mange flotte premier i VK/UK/AK i høst.
Innkommet Post

Det søkes etter ny sekretær og annonse legges på nett snarest. Det er en fordel
å få ny kandidat med på DK/RS-forberedelsen

NKK Orientering om godkjenning av ettersøkshunder pr september 2015. til info
NKKs særkomite for utstilling (NSU) - innspill til medlemmer i komiteen
Anerkjent prøve REFNR 55-15010 REFNR 55-15017 REFNR 55-15015 REFNR 55-15013 REFNR 55-15016 REFNR 54-15014 REFNR
56-15008 til info
AR Svar Monica til info
DogWeb Arra - registrering av gebyr for semifinale og finale - Til jaktprøvekomiteene! Til info
Signe K Rapport: Ryper før og nå til info
NKK Protokoll fra møte avholdt i NKKs jakthundkomitè 29. september 2015 til info
Info fra Valgkomitee NVK 2015/16 til info
Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2016 til info
SV: Saksdokumenter til NKKs 54 ordinære representantskapsmøte Til info
FKFEvaluering NM-lag Jaktrådet sender svar
For NVK
Unn Johannessen
sekr
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