Referat styremøte NVK
Dato:

Skype 03.november kl.20:00
Vert: Kai-Rune

Tilstede:

Pål Andersen, Trond Leganger, Kai Rune Johannessen, Wanja Andersen.
Bente Holm, Unn Johannessen
Fravær: Robert Brenden. Anders Simensrud, Øystein Dahl

Neste styremøte:

Fysisk møte 09.desember, Gardermoen

Neste leder:

Harriet Wiggen

Prosjekt / Sak:

Ansvar:

Utført:

Godkjenne forrige referat

Alle

Ok

Årbok 2010

Forslag til neste årbok: Distriktene tas med i neste
Trond,
årbok med valgresultater, årsrapporter. Krydre med
Alle
gode jakthistorier. Medlemmene må også forespørres
og Bente oversender aktuelle annonsørkandidater til
Trond. Dette må innskjerpes slik at Trond ikke får hele
jobben alene. Kai Rune følger opp klage på siste årbok
og tar kontakt med personen som har klaget.

Ok

Sponsor

Sponsoransvarlig ikke møtt. Ingen nyheter.

Øystein

Nei

Ny redaktør Fuglehunden

Harriet Wiggen ansatt som ny redaktør. Den nye
redaktøren ønskes velkommen av styret. Redaktør
år møterett på styremøtene og DK. Har møteplikt på
min. 2 møter i året.

Alle

Ok

DR Oppland

Unn vært i kontakt med Tore Semb som ikke vil være Unn,
DR i Oppland. Han har fått oversendt en medlemsliste Alle
og skulle prøve å finne kandidat.

Jaktrådet

Ikke møtt. Styret gratulerer VM-laget med gull og
blomst er sendt til Randi Schulze.

Regnskap / budsjett

Regnskapet for 2010 viser et dårligere resultat som
Bente,
følge av store kostnader på jub-året. Budsjett for 2011 Alle
er lagt fram og oversendt til distriktene for
kommentarer.

Ny IT-plattform

Møte med TAG er satt til 17.november. Kai Rune, Pål, Wanja,
Wanja, Ståle Garborg, evt. Atle Hoftun og Rune B
Alle
eller Mette ønskes også tilstede.
Wanja går igjennom betalte regninger og ser om det er
i orden i forhold til det vi har fått.
Trond jobber med et forslag på nettannonsører med priser
og hvordan det skal se ut på nettsiden. Trond svarer på
mail ang. vorstehluer.
Det har kommet tilbud fra TAG på julekalender for å
ha på nettsiden. Wanja sjekker kostnader på dette.
Webinstruks er ikke lagt ut og kommer på nettsiden i
løpet av få dager. Legges under OM NVK – lover og
vedtekter
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I proses

Anders,
Robert

Ok

24.11.10

Det må skrives referater fra nettredaksjonsmøter og
legges ut på nett.
Det må legges opp et opplegg for store arrangementer
slik at det blir referert både på nettsiden og i Fuglehunden.
Indekser
Halekupering
Kritikkskrivere

Indekser avløser gj.sn. jaktlyst fra 01.nov.2010. Lister
over avlsgodkjente hunder med indekser legges på nettet,
sammen med orientering om indeksene.
Avlsrådsreferat lagt ut på nett.
Parringer på strihår 10-11 i løpet av vinteren. KV litt under
normalt og langhår 2-4 kull utover våren.
Det er vanskelig å selge hannhunder og det skal jobbes
med en positiv handling om det å ha hannhund.
Halekupering er det ikke kommet noe resultat enda. Det
ligger hos NKK.
Vi må ha flere kritikkskrivere og det skal lages annonse og
settes i fuglehunden og på nett. Vi trenger både på korthår
og på strihår.

Kai-Rune,
Alle

Lover og vedtekter

Utsettes

Alle

Ok

Distriktskonferanse
Frister

Distriktskonferansen 11.-13 februar på Malungen Gjestegård.
Frister for innkomne saker 1.desember. Sendes sekretær.
Distriktene fått ang frister.
Årsmelding, alle skriver sin del til neste styremøte.

Alle

Ok

Innkommet post: FKF
FKF
Fuglehunden
Ann Kristin Stenli
NKK
NKK
NKK
Lars Helge Trones
FKF
Norreply” survymonkey
NKK
FKF
NKK
FKF
NKK

Høringsrunde Jakthundinstruktørutdannelse : Til info
NKK`s ekstraordinære representantskapsmøte: Til
info
Medlemstall: Avvik på medlemstall hos NKK . Det
jobbes med saken og det ser ut som feilen er funnet
Vorstehluer: Trond sender mail på forespørsel
Fullført aspirantarbeide: Aase Jakobsen. Petter
Steen. Sven Helgesen Vidar Grundetjern. Espen
Engh: Til info
NKK`s avlsrådskurs: Unn Bente og Kai Rune deltar
Anerkjent prøve 55-10017 og 54/10005 Til info
Ang hund flyttet til New Jersey: Ikke behandlet
Dokumentasjon utgifter Til Info
Undersøkelse Til info
Reservasjon mot undersøkelse: Pål svarer
Informasjon fra lovkomiteen FKF Til info
Frister for søknad om prøver Til info
NKK Varsel om ekstraordinær RS Til info
Hunder til søknadsfilm- Europautstillingen Til info

For NVK
Unn Johannessen
sekr
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24.11.10

