Referat styremøte NVK
DATO:

21.febr på skype. Vert Øystein Eriksen

Tilstede:

Pål Andersen (PA), Robert Brenden (RB), Rune Fossum (RF), Harriet Wiggen (HW), Marie
Houge (MH), Øystein Eriksen (ØE), Unn Johannessen (UJ)
Meldt forfall Kai Rune Johannessen (KRJ)
Bente Holm (BH)
NR 3 Pål Andersen

Neste ledere
Neste styremøter

21/3 24/4 22/5 21/8 30/10 20/11 11/12 fysisk møte
OBS neste styremøte er flyttet til onsdag

PROSJEKT /
SAK:

Pål anmodet om å holde tidsfrister for svar på saker som sendes ut
til styremedlemmene og være tydelig i svarene. Referater gis 1 ukes ANSVAR:
frist til å komme med korrigeringer før de sendes ut til distriktene og
legges på nett

Godkjenne referat

Godkjent

Alle

Styre

Etterspill fra DK : Styret skriver et svarbrev til distriktene etter et
enstemmig vedtak fra styremøtet

Alle

Valg FKF NVK sender inn sitt forslag på kandidat til styret i FKF
Robert Brenden blir foreslått.

PA

Saker til FKF Forslag ang nye lover FKF er sendt inn.
Tidligere godkjente forslagene sendes inn innen fristen 1.mars

PA

UTFØRT:

Mandat til gruppa som skal jobbe med NVKs lover og vedtekter:
PA
kontakter Bente Øfjord ang arbeidsgruppen og de gis mandat til å arbeide
med endringer av lover og vedtekter. Det må settes opp en tidsplan og på
neste styremøte skal dette legges frem en plan for fremdriften. Forslaget
skal legges frem på neste års RS
Sammenslåing av distrikt. Mail er sendt til NKK på endringene av
distriktene. Det har tatt tid og tilbakemeldingen nå er at det skal settes i
verk etter vinterferien

UJ

DK Nordland: Mail har kommet fra 2 stk i Nordland som kan dele på
distriktet. En nord i Nordland og en i syd. Dagfinn Fagermo og Walter
Paulsen har sagt seg villig til å dele distriktet.
Kun en kan fungere som DK men deler på arbeidet.
Avlsrådssaker. Styret ønsker tilbakemelding på data kontakt i AR Ståle
Garborg har tidligere sagt at han kan kontaktes ang dette

UJ

IT

Marie skriver på nettsiden ang sammenslåing av distrikt. Personer som
har ønske om å tilhøre et annet distrikt må si fra til sekr.
IT gruppa skal ha møte snart og ref fra dette legges ut på nett

MH

Jaktrådet

Trippelprøven. Komiteen til Trippelprøven består av jaktrådet og
Unn/Bente. Arbeidsmøter legges opp og gruppen rapporterer til styret.
Marie legger ut en notis på nett for å skaffe flere som kan hjelpe til under
arrangementet.
NM vinter Robert ser på kontrakt for å leie hus under NM og legger den
frem for godkjenning i styret

RB/RF

Jubileumsboka

Redaktør Kjell Larsen jub boka, styre trenger status.

PA

Årboka

Redaktør Terje Berntsen årboka.

RF

Avlsråd
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KRJ

2016.11.10

Rune Fossum følger opp årboka og legger frem status på neste
styremøte. Redaktør er velkommen til å være med på styremøter når det
meldes behov
Sponsor

Avtalen med AluConsult er oppdatert og 1 bur til trippelprøven og 1 til
pinsesamlingen er gitt. Øystein har vært i møte med Troll og forpremier
/dekken/hundepølser /bokser er lovt til trippelprøven.

Alle

Evnet

Rune tok opp manglende/for seine resultater fra høystatusløp i FH. Vi må Alle
være flinkere til å sende inn stoff i rett tid. Ha kontaktpersoner på store
prøver som kan sende bilder/resultater til FH. Det er god markedsføring
for rasene at resultatene syns i bladet
Det henstilles til FKF om når det gjøres endringer tidl utsendte mailer om
å ikke skrive ny men skrive på mailen som er sendt ut i aktuell sak.
Vanskelig å holde tråden når det blir for mange mailer å forholde seg til
Settes på agendaen til neste styremøte: Historien til klubben på nett med
mer.
Innkommet post:
Kjell Duedal Årsrapport FCI I rapporten står det ingenting om de kontinentale rasene. Pål tar dette
med RU
FKF
Natur og miljø – Kurs i å arrangere
Til info
FKF
Valg FKF RS 2012
Til info
FKF
Påminnelse – Frist for å sende inn innkomne saker
Til info
NKK
Hedersbevisninger
Til info
NKK
Anerkjent prøve 55-11002
Til info
FKF
Valg FKF – korreksjon
Til info
Årne Aalberg Ang betalingstjeneste fra NKK for medlemsservice
Sekr svart pr mail
NKK
Oppdretterpris
Til info
ES
VS –Vorking Cerrtificat
Til info
FKF
Endring av FKFs lover
Til info
Hans Keuper
Til info
NKK
Medlemstall FH
Til info
FKF
Ref styremøte FKF
Til info
NKK
Medlemstall for 2011
Til info
FKF
Rapporteringskrav i forbindelse med jaktprøver
Til info
FKF
Viktig info –endring av FKF lover
Til info
FKF
Til medlemsklubbene vedr finansiering dommerutdanningTil info

For NVK
Unn Johannessen
sekr
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