Referat styremøte NVK
DATO:
Tilstede:

Leder 2012
Neste styremøte
Styremøter 2012

13.12 Gardermoen SAS Radisson
Klokka 18.00
Til stede:Pål Andersen, Kai Rune Johannessen,
Robert Brenden, Anders Simensrud, Øystein
Eriksen, Bente Holm Unn Johannessen
Meldt forfall: Wanja Andersen
Nr 1 Jaktrådet, Nr 2 IT Nr 3. Leder Nr 4 Avlsrådet
NR 5 Sponsor NR 6 Årboka
4.januar
4.1 29.1 21.2 20.3 24.4 22.5 19.6 21.8 30.10
20.11 11.12(fysisk)

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:

Godkjenne forrige referat

Godkjent. Lagt på nett og sendt til DR

DK

Program satt opp
Alle
Inviterte medlemmer på DK: Retningslinjer satt opp på
hva NVK dekker. Se vedlegg
Sammenslåing av distrikt. NVK legger frem forslag på DK
ang sammenslåing av Nord og SørTrøndelag etter
søknad fra distriktet. NVK ser samtidig på mulige
sammenslåinger av andre distrikt hvor det er få
medlemmer/liten eller ingen aktivitet
Saker til RS. Frist 23.desember
Redegjørelse rundt OA`s avtale med lokal sponsor.
Øystein
O/A får tilgang til å annonsere for sin hovedsponsor på
sin side. Øystein kontakter vår hovedsponsor først og
avklarer dette med dem. Forslag om å endre praksis ved
å åpne opp forhandlinger for å annonsere på hovedsiden
Dataansvarlig NVK, Arne Eliassen slutter i jobben: Nvk
Kai Rune
ser på mulige kandidater til denne jobben. Det er påkrevd
at AE lærer opp den som skal overta. Det legges ut
annonse etter kandidat på nettsiden.
Robert tok opp hvorfor det er nedgang i parringer på KV
AR sjekker opp dette men mener det er svingninger i
antall parringer fra år til år.
Nye indekslister skal nå legges ut på nett.

Sponsor

Avlsrådet

Alle

Årboka/Jubileumsboka

Status årbok og Jub boka
Uklart enda når årboka er ferdig. Det meste materiell er
på plass. Det er kritikker og annonser som enda ikke er
på plass. Styret ønsker å diskutere årbokas fremtid på
DK
Jub boka er forespeilet utgivelse på i mai

Trond/Kjell

Jaktrådet

Forslag til nye regler NVC: Arbeidsgruppa med ØE AS
og RB lagt frem forslag på endring i teksten på laguttak
som skal legges frem på DK.
Dette pga uklarheter i forhold til laguttakene
Trippelprøven 2012 -Ikke behandlet

Robert/An
ders
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UTFØRT:

IT

Regnskap

Ny lov mal NKK

Møte med Tag- Referat fra møte med Tag må
Wanja
videresendes til hovedstyret. Kontakte Wanja ang dette.
Videresending av mail fra vorstehpostadressene har ikke
fungert og det sjekkes med Ståle om hva som er feil.
Mange mailer fra medlemmer sendt til styremedlemmer
har ikke blitt videresendt og blitt liggende.
Budsjett/Regnskap –Regnskap ikke ferdig for 2102.
Bente
Budsjett gjennomgått – mulige endringer
Forslag til ny lov som implementeres om FKF blir et reelt
forbund Ikke behandlet

Alle

Post:
FKF – SV-Referat styremøte 29.11- til info
NKK- Høring –Regler for kennelnavn –til info
FKF -VS Ny lovmal for medlemsklubber – ikke behandlet sendt til DR og styret
Hans Keuper – nov og desember- til info
Geir Sve – RE- DK 2012 – Når saker godkjent på DK trer i kraft- til info
FKF – OBS- Rettelse Kostnader dommeruttdannelse- til info
NKK – Avtale mellom Sverige- Norge vedr trening – Pål svart
FKF – Purring innmelding av utstillinger 2013- til info
NKK- Søknader om midler 2012- til info
FKF- Ny lovmormal årsmøter i raseklubbene- Unn svart
FKF- Innrapportering av årets aversjonsdressur- til info
NKK: VS Invitasjon til å søke dommerutdannelse i agility-til info
NKK- Følg NKK i høstmørkret-til info
NKK- Protokoll fra møte avholdt i NKK`s jakthundkomite – til info
Fulgehunden.no – Medlemstilbud kløv og jaktdekken – til info
Tor Morten Larsen- TM Premieservice- til info
NKK -Notat fra hovedstyret sak 11- til info
Anders Due- Fuglehundtrening- til info
NKK`s 50.ordinære RS- innkalling- til info

For NVK
Unn johannessen
sekr
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