Referat styremøte NVK
DATO:

21.mars 2012. kl 19.00 Skype. Vert Øystein Eriksen

Tilstede:

Neste ledere

Pål Andersen PA, Robert Brenden RB, Øystein Eriksen ØE, Kai Rune Johannessen KRJ,
Rune Fossum RF, Marie Houge MH, Harriet Wiggen HW, Bente Holm BH,
Unn Johannessen UJ
nr 3 PA, nr 4 Avlsråd, nr 5 Sponsor, nr 6 Årboka

Neste styremøter

24.4 22.5 21.8 30.10 20.11 11.12 fysisk møte

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:

Godkjenne forrige referat

Godkjent

Arbeidsgruppe lover og
vedtekter.

Arbeidsgruppe for nye vedtekter i NVK. Gruppa består av Kai Rune KRJ,ØE
Johannessen, Per Lykke, Øystein Eriksen. Gruppa ser om det trengs
flere ressurser nå de har kommet i gang med arbeidet.

Valg av ordstyrer RS 2012

Svar sendes til DRene ref valg av ordfører.
Bjørn Stang og Per Lykke har sett på saken og kommet med sine
betraktninger som sendes DRne.

Avlsrådet

UTFØRT:

alle

PA

Etterfølger til Arne Eliassen: Ståle Garborg har overtatt som
KRJ
dataansvarlig for AR
Indekskjøringer Indekser oppdatert tom høsten 2011 en god del
etterarbeid gjenstår før de presenteres
KRJ kontakter kritikkskrivere og ber de om å føre inn kritikkene fra
2011
AR har også fått henvendelse fra Trøndelagsgruppa ang hannhund
skue på Pinsesamlingen
Sak fra redaksjonen: Hva gjør vi med Facebook siden:Ingen har i
MH
dag ansvar for hva som blir lagt ut der. Det finnes ingen
retningslinjer. Stemning for å slette siden og evt starte på nytt senere
når vi har kapasitet for å ta ansvar for siden. Forslag om å sende en
forespørsel til DR om de vil administrere siden. Marie sender
forespørsel
Kjøreregler for nettsiden. Marie lager et oppsett på kjøreregler for
nettsiden og presenterer på neste styremøte for godkjenning
Marie sjekker også med TAG om mer plass på hovedsiden for
nyheter. I dag ramler nyhetene fort nedover da plassen er for litenMH oppdaterer også nye tillitsvalgte på nettet

IT

Jaktrådet

Trippelprøven. Plass ikke bestemt enda. Venter på svar fra 2
aktuelle steder. Arbeidsgruppa i gang med forberedelser
Lag NM vinter Laget er tatt ut og lagt på nett.

Robert

Regnskap

Status. Ligger under budsjett. Mindre medlemskontigent kommet
inn. Det ligger flere ubetalte kontigenter i NKK. Unn og Bente skal
sjekke opp medlemsstatus. Bente sender mail til Terje ang
fakturering på annonser i 2010 boka
Kjell informerte om fremdrift på jubileumsboka. Stoffet er nå snart
klart og over påske kan ferdigstillelse påbegynnes. Den regnes å
være ferdig i løpet av våren. Det ble diskutert om boka skulle gis ut
på CD men det var stemning for innbundet bok
Kjell innhenter pristilbud fra 2 trykkerier

Bente

Jubileumsbok

Årboka 2011

Kjell L

2010 boka er ute hos medlemmene.
2011 boka påbegynnes så fort kritikker og lister er ferdig. Det
Terje B
sendes ut en henvendelse til Distriktene ang salg av annonser. Rune
har ansvar for dette
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EVT:

Fuglehunden. Info fra HW ang oppsett av stoff i FH. Savner
tilbakemeldinger fra de andre gruppene.
AR møter..
Repr fra hovedstyret kan være med på møtene etter ønske

Innkommet post
FKF Reg Av dommere på Til info
FKF Oppdatert håndbok for prøveledere Til info
NKK Europavinnerutst. 2015 KRJ tar opp dette på AR møte og svarer
innen fristen 30.mars
NKK medl konteigen 2012 Til info
FH Utsendelse nr 2
Til info
Hans Keuper Mars
Til info
VFK Sør Norsk unghundmesterskap Til info
NKK Sammenslåing av distrikt
Til info
NKKProtokoll fra møte avholdt i NKK`s jakthundkomite Til info

For NVK
Unn Johannessen
sekr
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