Referat styremøte NVK
DATO:

24.4 kl 19.00 på skype vert Øystein Eriksen

Tilstede:

Neste ledere

Pål Andersen PA Øystein Eriksen ØE Robert
Brenden RB Harriet Wiggen HW Marie Houge MH
Bente Holm BH Rune Fossum RF Unn Johannessen
UJ
Meldt forfall Kai Rune Johannessen KRJ
Nr 4 Avlsråd Nr 5 Sponsor nr 6 Årboka

Neste styremøter

22.5 21.8 30.10 20.11 11.12 fysisk møte

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:

Godkjenne forrige referat

Godkjent og legges på nett

Styresak

Brev fra Ivar Bakken:
Alle
Styret har diskutert denne saken og konkludert med
at forslaget forankres gjennom distriktet og evt
fremmes for neste DK PA sender svar til Ivar
Bakken
Gratismedlemmer i klubben:
Må synliggjøres på nett og oppdrettere må informere
sine valpekjøpere om tilbudet.MH legger inn info
under avlsrådet Oppdrettere sender liste til sekretær
for registrering.
Nye vedtekter NVK status
Arbeidet må startes og PA er invitert til å være med
på første møtet. Gruppen konstituerer seg på første
møtet
Kritikkskriving/problemer med føring av kritikker
Alle
Mange etterlyser sine resultater på nettsiden vår.
Det ligger mange uskrevne kritikker ute hos
skriverne pga problemer med å legge inn i
databasen. Det har blitt gjort noen forbedringer på
dette og kritikkene må nå ferdigskrives da årboka
skal ut og medlemmer venter på resultatene sine.
Hannhundskue pinsesamling.
Trøndelag venter på hannhundliste fra AR og tiden
begynner å bli kanpp. Det henvises til
styremøtereferat fra
Vindtunfjellet 2010 der det presiseres at styret
ønsker for fremtiden et uhøytidelig hannhundskue
Nvk database
Diskutert to ulike løsninger på løsning av problemer
på nettsiden
AR sine medlemmer må på banen nå og ikke etter vi
har bestemt oss for verktøyet Ref.erfaringen med
vår hjemmeside
Et enstemmig styre ønsker en løsning vi føler
trygghet med og helst kan prøve ut i forkant.
Pål snakker med KR om en test av det ene
systemet som pr nå 3 andre raseklubber bruker med
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gode tilbakemeldinger. B, GS og IS

IT

Kjøreregler for nettsiden
MH finspisser kjøreregler , sender styret for
godkjenning.
Pristilbud TAG
MH bestiller fra TAG et kommentarfelt på siden vår
Facebooksiden legges ned da det ikke er noen til å
ta ansvaret for den DR er forespurt uten noe
tilbakemelding

Jaktrådet

Trippelprøven
Robert
Hjerkin blir hovedkvarter for prøven. Hvis det ikke blir
så mange VK partier blir det AK/UK på fredag også
Jaktprøveregler/Apportbevis
Robert tok opp evt endringer i regelverk med apport
av kald fugl på prøver. Det kan komme endringer på
dette da dette sees på som misbruk av fugl. Forslag
på at apportbevis skal forankres inn i apportprøvene
for å få et bedre apportbevis. Klubben bør være med
på denne debatten og legge inn forslag på hvordan
apportbevis kan bli bedre.
Status
Bente
Bente lagt fram regnskap som ligger bra an i forhold
til budsjett
Status medlemslister
Unn/Bente følge opp med NKK ang purrerutiner.
Sende liste til distrikter slik at de kan purre opp sine
medlemmer- Det ligger mange medlemmer inne som
ikke har betalt kontigenten enda.
Status- ingen
BH sendt ut fakturaer på forrige årbok
Neste FH i trykk. Artikkel om Fri kom ikke med og
den må med i neste nr

Regnskap

Årboka 2011 Jubileumsbok
Fuglehunden

MH

EVT:
Innkommet post:
NKK Monskompensasjon - BH sender inn krav
NKK Protokoll fra møte i jakthundkomiteen Til info
NKK Anerkjente prøver 55-11012 og 50-12008 Til info
FKF Lovkomiteen endrer forslag til lover FKF Til info
NKK Disiplinærreaksjoner Til info
Hans Keuper april Til info
FKF Problemer med medlemskontigent- følges opp
Hundesløyfe ikke selge
NKK Medl tall FH Til info

For NVK
Unn Johannessen
sekr
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