Referat styremøte NVK
DATO:

Neste leder

10.5 på skype
Klokka 19.30 vert Kai Rune
Kai Rune Johannessen, Pål Andersen, Robert
Brenden, Anders Simensrud, Øystein Eriksen,Wanja
Andersen, Ståle Garborg, Unn Johannessen
Meldt forfall: Trond Leganger, Bente Holm, Harriet
Wiggen
Avlsrådet

Neste styremøte

7.juni

Tilstede:

PROSJEKT / SAK:
Godkjenne forrige referat
IT

Sponsor

Avlsrådet

Referat styremøte 10.mai 2011

ANSVAR:

UTFØRT:

Godkjent
Sende referater til Ståle Garborg for å legges på nett Unn
IT ser etter avlastning for Ståle G som har stor
Wanja
arbeidsbelastning med det tekniske på web siden.
Det trengs en person som kan ta seg av nettsiden og
holde medlemmer oppdatert på det som skjer ute.
Wanja spør aktuell kandidat
Avtaler
Øystein
2 avtaler er i boks og Øystein skal sende ut
informasjon til distriktene på hvilke fordeler
medlemmene har i avtalene. Det skal også legges
på nett informasjon om dette.
Det skal jobbes videre med foravtaler og Øystein og
Pål tar hånd om dette
Avlsprisen: har ikke hatt tid å se på denne. Prioriterer Kai Rune
nå årboka og jubileumsboka. Ser på denne senere
Møte i avlsrådet avholdt: På strihårsiden er det nå
problemer med at enkelte meget gode familier
dominerer for sterkt i avlen og vi kan få problemer
med for snever avlsbase. Litt viktig, men også
vanskelig å stanse godkjenning av paringer med
hanhunder i disse familier før de normalt skulle vært
stanset. AR håndterer dette individuelt per nå, men
vil diskutere problemstillingen videre og eventuelt
presentere problemstillingen også på DK. Det ble
også diskutert hunder som blir uch med
diskvalifiserende feil. Hunder med tannfeil som
dommere ikke ser pga de ikke ser på tennene.
Det må anmodes til dommerne og sjekke tenner
nøye.
Det må vises varsomhet i slike saker og gå de rette
kanalene for å få avdekket dette. Da gjennom DUK.
Sak om tispe som ikke er registrert fordi far ikke rakk
å bli røntget før han døde. Avlsrådet ser på
muligheter for å få den registrert
Neste møte i AR 30.mai.
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Jaktrådet

Fra Vestfold/Telemark
Sør-Trøndelag

NKK/Dogweb

EVT

Oppdretterprisen Anders og Robert er i gang med
denne og det blir sendt ut forslag til styret i løpet av
uken for gjennomsyn og kommentarer.
Jaktrådet er svært fornøyd med NVC og mener den
inspirerer flere til å stille på prøvene. Det presiseres
også at det er viktig å informere nybegynnere om å
legge inn resultatene der .
Forslag til årets jakthund i NJFF sendes inn fra
jaktrådet på aktuell kandidat.
Søknad om støtte til kurs Styret støtter ikke fase 1
Pål sender ut brev til Vestf/Telemark
Landssamling-Styret positiv og Trøndelag jobber
videre med samlingen
Feilmeldinger Ståle informerte om feil som stadig
dukker opp i DOGWeb. Det må snarest rettes opp i
og Ståle og Wanja tar kontakt med TAG for å få
ryddet opp i disse problemene.

Robert/Ande
rs

Alle

Ståle

Kjell Larssen kalles inn neste styremøte
Vedtekter skal også inn på agendaen fra neste
styremøte

Fuglehunden

Harriet

Post: Hans Keuper May 2011
Til info
NKK DOGS4all
Til info
NKK Høring om instrukser fra NKK\s kontrollkomite
Til info
NKK FCI repr for de kontinentale fuglehundene
Følge opp denne. Kandidat fra NVK forespurt?
FKF Revidert innkalling til FKF`s RS
Pål møter. Ingen flere i styret kunne
FKF Korreksjon valgkomiteens innstilling
FKF Oppdatert oversikt over aversjonsdresserte hunder

For NVK
Unn Johannessen
sekr
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