Referat styremøte NVK
DATO:

Styremøte 24. august 2016 kl. 19.00

Styret:

Anders Simensrud, Øystein Eriksen, Kai-Rune Johannessen, Marius Kjønsberg, Signe
K. Hotvedt, Harriet Wiggen, Geir Henning Strøm, Anne G Langeland
Bente Holm kasserer, Britt Svendsen sekretær (ikke styremedlemmer).

Neste leder Fuglehunden

FH 06-16 (frist 01.10.16) Jaktrådet

Neste styremøter

27.09.16 kl. 19.00
26.10.16 kl. 19.00
29.11.16 kl. 19.00
15.12.16 (mulig fysisk møte)

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:
Godkjenne referat fra 07.06.2016
Referatet er godkjent.

Sak 16-046

Fuglehundtinget 2016
Anders orienterte om Fuglehundtinget 2016.
Gjennomgang av høringen om apport på fredagen. Apportkomiteen la fram
arbeidet og komiteen var da ferdig med sitt arbeide.
HS fremmer sak til DK 2017.

Sak 16-047

Avlsrådet
- avlspris/oppdretterpris for LV. Saken er ikke klar ennå.
- indeks utenlandske hunder. Ødegård skal ha ferdig indeksene nå før
overgangen til september. Ordinær beregning av indekser gjøres nå. Nytt
forslag vedr utenlandske hunder kommer i egen runde kort tid etter ordinær
runde.
- Etiske retningslinjer. Det har vært forsøk på å få disse på en ny runde i RU.
RU ønsker ikke dette.
- Nordiske utstillinger. Hovedsak: vil ikke ha flere utstillinger, da må det kuttes
på int.utstillinger. Skal du få cert må du ha jaktpremiert hund. Champ reg som
før.
- Møte i AR på Dovre. Jobbet med rasekompendiumene. Regner med å bli
ferdig med kompendiumene i løpet av høsten.
- KRJ har meldt til valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Mulighet for å
være faglig rådgiver og evt LV kontakt sammen med Helge H.

Sak 16-048

Jaktrådet
- Marius valgt som nestleder i RU. Geir H overtar som jaktrådsleder. Endres på
hjemmesiden.
- VM
Laget er tatt ut. Generelt dårlig informasjon til klubbene og deltakerne.
Uttaksreglene er definert. Rett før fristen gikk ut fikk man beskjed om at stil ville
bli vektlagt, dvs endring av kriteriene. Mye fram og tilbake med laguttaket. Det
vil bli endringer som følge av erfaringene fra dette uttaket. Tas opp videre i RU.
- NVC. Viktig at arrangørene legger ut komplette resultatlister både på apport
og jaktprøver.
- NM høyfjell
Laget tas ut og sendes arrangørklubb. Legges ut på nettsiden.

Sak 16-049

Fuglehunden
Ny utg. på vei ut. Leder i neste utg skrives av jaktrådet.
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Alle

Sak 16-050

Sak 16-051

EVT

Regnskap
Regnskapet ser greit ut. DK og IT har overforbruk.
Innbet fra NM vinter mangler. Marius sjekker med de det gjelder.
IT v/Signe Karin
Det har vært oppstartsmøte med Idium.
Harriet har overtatt kontakten med Heggertveit og NVC.
Ståle Garborg er med i redaksjonsgruppa.
Import av innhold i eksisterende nettside:
- kan la seg gjøre, men må gjøres manuelt for at det skal bli bra. Det er et
problem med bildene.

NVK diplomer
Diplomkonkurranse, på nettsiden og i FH.

NVK informasjonsbrosjyre
Sendes til AR for kommentarer.
Arkiv
Britt henter lageret hos Bjarne Smukkestad.

Innkommet post
NKK – Protokoll fra møte i NKKs jakthundkomitee mai 2016
FKF – Protokoll fra Fuglehundtinget 2016
NKK – NKKs 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6. november 2016
NGK – Invitasjon til NM lag høyfjell
NKK – Høring – Etablering av nordiske utstillinger
Tore Kallekleiv – Gave til NVK, Rugdelias derbypokal. Styret takker for tilbudet, men pga tidligere
styrevedtak kan vi ikke ta imot gaven. Styret ønsker ikke å sette opp flere
pokaler/premier/vandrepremier på det nåværende tidspunkt.
Tore Kallekleiv – sak til FKF? Påkjørsel av hunder. Svar med forslag om at saken tas via lokallaget i
NKK da dette er noe som gjelder alle hunder.
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