Referat styremøte NVK
DATO:

20.11 skypemøte

Styret:

Pål Andersen (PA) Robert Brenden (RB)
Kai Rune Johannesen (KRJ) Øystein Eriksen (ØE)
Rune Fossum (RF) Marie Hauge (MH) Harriet Wiggen (HW)
Sekr. Unn Johannessen (UJ) Kasserer Bente Holm (BH)
PA, ØE, BH,RF, MH, HW, UJ
KRJ og RB deltok etter møte i AR
Ledern 2013: Nr 1 Jaktrådet, nr 2 IT nr 3 Leder, nr 4 AR nr 5 Sponsor nr 6 Årboka

Tilstede:
Neste leder Fuglehunden
Neste styremøter

Neste styremøte 11.12 Gardermoen kl 17.00
Styremøter i 2013 7.1 , 3.2 etter RS, 5.3, 9.4, 7.5,4.6
20.8, 24.9, 22.10, 19.11 17.12 fysisk møte

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:

Godkjenne forrige referat

Godkjent og lagt på nett

Alle

Styresak

Fremdrift av NVK`s lovkomite Pål følger opp mot FKF

PA

Kriterier landssamling- legges på nett under styret.

MH-HW

mail til OA ang landssamlingen 2013

UJ

DK/RS – årsrapporter- Gruppene må skrive rapportene sine
nå og ALLE må levere innen fristen.

Alle

Ny leder i RU- Forslag om rullering i raseklubbene på vervet.
Ny leder i leder i felles AR. KRJ ønsker avløsning og
stafettpinnen sendes til raseklubbene for ny kandidat.

Avlsrådet

Hedersbevisninger. Marie rydder opp på nettet med navn og
årstall slik at dette blir riktig.
PA tar kontakt med Bjørn Stang for å se på de som har
gullmerke.

MH

HW etterlyste kriterier for vorstehstatuetten. PA legger frem
kriterier for styret.

PA

Ref. DM- OA PA refererte fra DM. Vellykket samling og veldig
mange vorsteh, rundt 77 stk som startet.

PA

PA

IT verktøy. RB etterlyste en felles arkiveringsmulighet av
Alle
arbeidet til AR. Materiale ligger på private PC og det er
vanskelig å orientere seg for nye ARmedl. Marie tar dette med
seg og prøver å finne en løsning for et lagringsmedium. AR
lager også en liste til neste styremøte på hva de vil ha med
der.
Årmål AR. Årmålstillinger gis for inntil 3 år av gangen. Styret
ser for seg at etter endt periode med en ny evaluering om ny
periode blir gitt.
Styret ser en fin måte til å se på motivasjon og engasjement
videre.
Marie legger ut et skriv om AR stillinger på nettsiden under
styret. PA tar kontakt med AR medlemmene for åremåls jobb.
Er NVK database god nok? RB la frem en demo på henting av
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PA

Alle

UTFØRT:

Ferdig

opplysninger fra databasene. KR og RB diskuterer dette
videre i AR og legger fram resultat på et styremøte når det er
klart. Styre er nå utålmodig på og få en fremtidig løsning på
dette.
KV AR er godt i gang. Flere godkjente parringer er nå ute.
IT

MH sjekker opp med TAG ang sort bakgrunn på Iphone og
Ipad

MH

Mye feil fortsatt på nettsiden og saker som blir sendt Tag blir
ikke raskt nok besvart.
Nye løsninger sett på men koster mer hvis nye leverandører
skal inn på banen.
Jaktrådet

Div premier til DK, RF og ØE setter opp de endelige
resultatene etter siste prøvehelg er ferdig.

ØE, RF

Ny leder av jaktrådet etter RB skal velges.
Regnskap

Regnskap Ligger an til et bra overskudd.
Tross mindre salg av effekter og valpeformidlingen har gått
ned.
Budsjett for 2013– BH lagt frem nytt budsjett for 2013. Små
justeringer på de forskjellige postene. Sendes distriktene når
det er ferdig

BH
Alle

Årboka 2011
Jubileumsbok

Ferdigstillelse av årboka Materialet er snart klart og kan
sendes trykkeriet. Bente sjekker opp annonser fra forrige bok.

Alle

Mail sendes på nytt til distriktene om å skaffe annonser til
årboka.
Her forventer styret at distriktene bistår

Distriktene

Fuglehunden

Jubileumsboka – venter på pris fra trykkeriet og ferdigmelding
fra Kjell
Status. Siste FH fikk 8 sider. Frist til neste FH går ut nå.
Jaktrådet skriver lederen ferdig .
KR får Solveig til å skrive en presentasjon av seg i neste nr.
Stoff fra trippelprøven og fra LV prestasjonene til Gunnar
Klingwall og Kai Rune kommer også i neste nr.

HW

Vi etterlyser artikler til FH fra strihårfolket?

EVT

Ingen saker
Innkommet post:
NKK Hund vist uønsket adferd på jaktprøve Til info
NKK Oppnevning av medlemmertil oppnevnte HS komiteer Til info
NKK Informasjon om rapport fra KPMG Til info
NKK Dogs4all Til info
FKF Frist for å søke utstilling Til info
Ellen Doblaug Kunngjøring av terminliste jaktprøver - Skall ikke fjernes fra FH. FH eies av raseklubbene.
Hans Keuper november Til info
FH Produkt og prisendringer fra 1.1 2013 Til info
NKK Andre adm kostnader Til info
NKK Høring i naturmangfoldloven og viltloven Til info
FKF terminliste 2013. prisinfo Til info
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For NVK
Unn Johannessen
sekr
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