Referat styremøte NVK
DATO:

Styremøte 29. november 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
Britt Svendsen sekretær (ikke styremedlem).

Neste leder Fuglehunden
Neste styremøter

15.12.16 (fysisk møte på Gardermoen)

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:
Godkjenne referat fra 26.10.2016

Sak 16-063

IT v/Signe Karin
Godt i gang med innlasting av gammelt materiale.
Brukere opprettes i begynnelsen av desember. Overgangsdato beregnes å
være i midten av desember. Webseminar planlegges for de som skal publisere i
begynnelsen av januar.
Oppdatert rutine for webredaktør og publisering på nett.
Trafikken på nettsiden er litt under fjorårets, men stabil.
NVC
Det lages et excel-ark med opplysninger om hund, premieringer og
poengberegning. Øystein, Harriet og Geir Henning jobber videre med dette i
samarbeid med Morten Bøhmer.

Sak 16-064

Avlsrådet
- avlspris/oppdretterpris for LV. AR testregner litt ulike modeller. Nye kriterier
legges ut i løpet av kort tid. Jaktrådet ser på oppdretterpris.
- AR har hatt fysisk møte på Olavsgaard. Jobbet videre med
rasekompendiumene.
- AR skal ha møte med AR i svensk vorstehhundklubb i februar 2017.
- indeks utenlandske hunder. Kai-Rune jobber sammen med Jørgen Ødegård
om dette. Pr i dag er status at det ikke finnes noen god beregningsmessig
løsning. Konklusjonen presenteres på DK.
- Felles avlsråd. Det har vært et oppstartsmøte i felles avlsråd. NISK har leder
og er sammenkallende. Kai-Rune er nestleder.
Saker som var oppe til diskusjon var: beregning av arvbarhet vedr presisjon og
reis, og HD diagnoser i 2016. Referatene fra møtene i felles avlsråd legges ut
på nettsiden til FKF.
- Ny kandidat til AR SV.
- Raseparade Dogs4All på lørdagen. Manus ble sendt inn på forhånd. 5 fra hver
rase stilte. Gode tilbakemeldinger på raseparaden.

Sak 16-065

Jaktrådet
- VM – Evaluering. Det har vært evaluering i RU. Referat fra dette legges ut på
FKF sine nettsider. Det lages retningslinjer og instrukser for de som skal delta
samt reviderte uttaksregler.
St. Hubertus – vil fremme krav om en representant på dame- og herresiden fra
de kontinentale.
- Kongsvold – kritikk rundt partilister/ventelister også i år. Forslag om at en
tredje person er med på trekningen for å skape tillit til prosessen.
- Kåring av årets hunder. Legges ut i begynnelsen av neste uke.
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Alle

- Apportsaken – sak til DK/RS. Lager et forslag til neste styremøte.
- Uttak til NM lag. Endring av rutine for uttak tas opp på DK 2017.
- Forslaget om ny tittel til årets VK hund tas ikke i bruk. Årets vorsteh dekker
dette.
Sak 16-066

Fuglehunden
Viktig at bilder er i god oppløsning (over 2 MB) for at kvaliteten skal være god.

Sak 16-067

Regnskap
Budsjett 2017 tas opp på neste møte.

Sak 16-068

Lavlandskomite
Det er satt ned en lavlanskomitee av FKF. Anders ble plukket ut fra RU til å
være med. Tema var høystatusløp lavland (NM, NM lag, Forus Open).
Forus Open skal rullere på Østfold, Vestfold og Hedmark/Oppland, men det kan
også komme inn andre i denne rulleringen.
Dømmes som Norsk Derby eller som VK. Navnet endres siden det ikke lenger
er kun på Forus.

EVT

Gullmerker
Vi har fått inn to søknader. Utsettes til neste møte.

Innkommet post
FKF – Høring ny samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF
FKF – NKK RS 2016
NKK – Anerkjent prøve refnr 56-16015
NKK – Anerkjent prøve refnr 56-16016
NKK – Anerkjent prøve refnr 56-16013
NKK – Anerkjent prøve refnr 56-16014
NKK – Terminlisten for 2017/2018
NKK – Etiske retningslinjer for jaktprøvedommere
NKK – Refusjon dommerstøtte
NKK – Anerkjent arrangement refnr 160586
FKF – Hundeutstillinger 2017
NKK – Anerkjent prøve refnr 51-16050
FKF – Påminnelse søknad om utstilling 2018
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