PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE
FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB
Sted: Malungen
Dato: Søndag 3.februar 2008

Saksliste:
1. Godkjenning innkalling
Godkjent
2. Valg av ordstyrer
Valgt: Tor Frigård
3. Valg av referent og protokollunderskrivere
Valgt referent: Birte Wold Myhre, 3.februar 2008
Valgte protokollunderskrivere/tellekorps: Ove Myhre, Thomas Ellefsen
4. Godkjenning av saksliste
Godkjent
5. Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
Møre og Romsdal: Rune Nedrebø
Troms: Ingeborg Nina Nygaard
Buskerud: Ann-Katrin Bråthen
Godkjent
Tilstede fra distriktene:
Oslo/Akershus, antall stemmer: 5
Hedmark, antall stemmer: 2
Rogaland, antall stemmer: 1
Sør-Trøndelag, antall stemmer: 1
Vestfold, antall stemmer: 2
Østfold, antall stemmer: 1
Fullmakter: Ingen ble lagt frem
Godkjent
6. Godkjenning av distriktenes valgkomiteer 2008
Godkjent
Oslo/Akershus: Ivar Baade, Gunnar Gundersen, Hanne Andresen
Agder: Knut Røysland, Njål Lundevik, Helge Reinertsen
Buskerud: Terje Ronten, Anders Simensrud, Jan Flattum
Hedmark: Ole Bakkmann, Ivar Bakken, Ketil Sagelv
Hordaland: Siw Garmannslund, Tommy Bjerke, Kjersti Follesøy
Rogaland: John Vaage, Thomas Nyberg, Odd H. Slettebø
Oppland:
Sogn og Fjordane: Robert Brenden?
Møre og Romsdal: Frode Erlendsen, Rune Nedrebø NB(valgkomiteen også)
Sør-Trøndelag: Stein Olsen, Alf Viktor Larsen, Inger Elise Moljord
Vestfold/Telemark: Henning Hanto, Bjarne Smukkestad, Rolf Pettersen
Østfold: Unn Johannesen, Hege Kristiansen, Terje Berntsen
Nordland: Cato Johansen, Yngvar Teodorsen, Karianne Storvoll
Troms: Gustav Schwer, Sylvia Johansen, Torgeir Dahl
Finnmark: Thorild A Jacobsen, Merethe Giertsen og Bjørn Stien
Nord-Trøndelag: Åge Nilsen, Kjell Nynes,
1

7. Styrets årsberetning for 2007
Kommentarer til side 2:
Vedr. årbøkene. Pådrar klubben høye utgifter. Hva vil styret gjøre i forhold til sponsorene?
Styret svarer med at ansvarlig person har ikke hatt tid til å jobbe med sponsorene i 2007.
Vi har per i dag JAKT. Håper distriktene kan bidra med en liten annonse. Styret har gitt
innspill til valgkomiteen, og må se på egenskapene til folk som skal velges inn, personer som
har mulighet til å ta dette ansvaret.
Penger er allerede spart i forhold til at årbøker ikke er trykket.
Godkjent
8. Regnskap for 2007
Kommentarer:
Utgifter til FH – hva koster i dag FH per medlem?
Styret: kr 23,- per medlem.
Revisjonsberetningen ble lest opp.
Midler overføres til høyrentekonto – er dette er gjort.
Styret: Nei
Er det gjort noe i forhold til banker og renter.
Styret: Kasserer har fått mandat av styret til å se på dette.
Godkjent
9. Handlingsplan 2008
Kommentarer:
Styret tilstreber å øke medlemstallet. Tiltak: for eksempel støtte distriktene ute, slik som
Villmarksmesser og den type arrangement. Målet er å opprettholde medlemstallet slik det er
per i dag.
Det trengs å ryddes opp i medlemslistene. Distriktene må sjekke nøye adressene til
medlemmene. Flere medlemmer er registrert med feil adresse (P).
På denne tiden i fjor, var det færre medlemmer.
Viktig å følge opp oppdrettere og at de får meldt inn sine valpekjøpere.
Styret: følger opp medlemslistene og disse sendes distriktene.
NVK har søkt etter ny webmaster. Distriktene må være på lag med styret for å få dette til.
Forslag fra avd.Oslo/Akershus vedr. den nye handlingsplanen; O/A håper at avlsrådene i de
nordiske land får til et enda bedre samarbeid og foretar felles samlinger.
Det ble redegjort for bakgrunnen for forslaget.
Hedmark støtter forslaget og ser store fordeler med dette.
Styret støtter forslaget. Det samarbeidet som er nå i Norden, er i første gang ifht. hannhund
utveksling.
Styret har også hatt kontakt med jaktrådet i SVK og begynt å samarbeid med de vedr.
jaktprøver.
Bergen er et fint sted å kanskje invitere Sverige til et samarbeid.
Avdeling Rogaland synes noen av punktene i handlingsplanen er noe diffuse.
Hedmark Støtter Rogaland i dette synspunktet. Ønsker at handlingsplanen skulle vært mer
konkret.
Styret redegjorde for hva som ligger bak punktene i handlingsplanen. Tar til etterretning at
planen bør blir noe mer konkret.
Enstemmig vedtatt med de anmerkninger som er kommet.
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10. Budsjett 2008
Styret redegjorde for dette.
Godkjent
11. Forslag til representantskapsmøtet – forslag fra hovedstyret
1) Fastsettelse av medlemskontingent 2009
Medlemskontigent for 2009 forblir uforandret
Enstemmig vedtatt
2) Forslag fra Oslo/Akershus vedr. ”Dommermangel”
Tekst i forslaget er endret. Opprettholder kun pkt. 3.
”Dommere som ikke har dømt minimum 3 prøver eller har deltatt på
dommersamling én gang i løpet av 3 år strykes.”
Teksten ble endret fra Representanskapet til å være:
”Gjeldende regelverk skal praktiseres”
Enstemmig vedtatt
3) FORSLAG FRA HEDMARK VEDR. ÅPEN DISKUSJON AV SAKER TIL FKF`S
ÅRSMØTE

a:

Vi ønsker å flytte DK`n slik at vi får diskutert saker til FKF`s årsmøte

b:

Om det av formelle grunner ikke er aktuelt å flytte DK`n ønsker vi likevel
at faste saker til FKF`s årsmøte skal opp på DK`n.

Kommentarer:
Hedmark: Viktig å få riktig struktur i forhold til det formelle hos RU, NKK og FKF.
Enstemmig vedtatt
4) Forslag fra Hedmark vedr. nye jaktprøveregler fra 1.1.2009
Sak trukket. Begrunnelse ble gitt.
12. Valg
VALGKOMITEENS INNSTILLING
Styret:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Pål Andersen
Robert Brenden
Anders Simensrud

1 år (gjenvalg), valgt ved akklamasjon
1 år igjen (ikke på valg)
1 år igjen (ikke på valg)
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Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Avlsrådsleder:

Trond Leganger
Ole Andre Hestmo
Øystein Dahl
Siw Øie

2 år , valgt ved akklamasjon
2 år, valgt ved akklamasjon
1 år, valgt ved akklamasjon
2 år (gjenvalg), valgt ved akklamasjon

Revisorer:
Karl K. Moe
Bjørn Stang

1 år (gjenvalg), valgt ved akklamasjon
1 år (gjenvalg), valgt ved akklamasjon

Valgkomiteen:
Ola Øie
Frank Øvrewall
Glenn Olsen

Alfred Ørjebu
sign.

1 år igjen, valgt ved akklamasjon
2 år igjen, valgt ved akklamasjon
3 år (ny), valgt ved akklamasjon

Ola Øie
sign.

Frank Øvrewall
sign.

Leder Pål Andersen oppsummerte fra disse to dagene og takket forsamlingen for en vel
gjennomført DK.
Spesiell takk til de som trer ut av styret; Ola Øie, , Glenn Olsen, Sturla Sandvei, Bente Øfjord

Protokollunderskrivere:

Ove Myhre
sign.

Thomas Ellefsen
sign.
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7)
HOVEDSTYRETS BERETNING FOR 2007
Styret og sentralt tillitsvalgte
Styret hadde i 2007 følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder.
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Leder avlsråd:
Avlsråd korthår:
Avlsråd langhår:
Avlsråd strihår:

Pål Andersen
Sturla Sandvei
Hege Ruud Kristiansen
Bente Hansen
Robert Brenden
Bente Øfjord
Glenn Olsen
Anders Simensrud
Siw Øie
Siw Øie
Svein Enes
Mette Ulvestad
Øystein Storvoll
Eirik Telje

Revisor:

Karl K. Moe
Bjørn Stang

Valgkomite:

Alfred Ørjebu
Ola Øie
Frank Øvrewall

Redaktør Fuglehunden:
Webredaktør:
Web-master:

Monica Finsrud Grimstad
Ole Andre Hestmo til 30.juni, Linda Solheim fra 1.september.
Ola Øie

Antall medlemmer
Medlemstallet pr 1 november 2007 (2006 og 2005 i parentes) var 1491 (1506/1587) fordelt
med 1374 (1397/1483) hovedmedlemmer, 64 (59/58) familiemedlemmer, 49 (45/42)
sidemedlemmer og 4 æresmedlemmer,
Representasjon:
AS Fuglehunden:
Rasehundutvalget (RU):
FKFs Representantskap:

Pål Andersen
Pål Andersen
Bente Øfjord

Møter og behandlede saker
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I løpet av året har det blitt avholdt 12 styremøter. I tillegg har NVK vært representert på
FKF’s representantskasmøte, 5 møter i RU og på vegne av RU har Pål Andersen deltatt på 4
styremøter i Fuglehunden.
Første halvår brukte styret mye tid og ressurser på å besvare henvendelser og redegjøre for
hva som skjedde på FKFs Representantskapsmøte -07. Omorganiseringen av NKK og
etablering av en god arbeidsform i de ulike samarbeidsfora der NVK er representert har vært
viktig. Styret har brukt mye tid på dette arbeidet. Samarbeidet med de andre
rasehundklubbene er veldig bra, og det har gjennom året skjedd en meget positiv utvikling i
arbeidsformen.
NVK sentralt har distribuert regelendrings forslag til distriktene og sammenstilt
tilbakemeldingene til FKF.
Styret har gjennom året hatt sterk fokus på utviklingen av antall medlemmer.
Omorganiseringen av NKK kunne gitt store konsekvenser slik det ble redegjort for på forrige
DK. I samarbeid med distriktsklubbene har vi klart å opprettholde medlemstallet.
Vårt arbeid rundt anskaffelse av nye sponsorer, har dessverre ikke gitt de resultatene vi
ønsket. Styret vil vektlegge dette i året som kommer.
Etter forrige DK tok styret raskt tak i problemstillingene rundt årboka for 2005 og 2006. Det
har vært jobbet intensivt med dette gjennom året. Flere aktører har vært involvert. Eva
Pedersen som hadde ansvaret i forrige periode og Arne Eliassen fra NVK O/A har vær sterke
pådrivere for å få tak i tallmaterialet vi trenger. Som beskrevet i Årsrapporten i fjor har det
også i år vært vanskelig å få tak i kompetanse for å få tall materialet ut fra det gamle
dataprogrammet alt er lagret i. Tidligere dataansvarlig i avlsrådet er mye på reise og har
bistått så langt det har vært mulig. I tillegg er det mye feil i tall materialet som kommer fra
NKK, samt i tall vi selv har lagt inn. All prosa for 2005 er ferdig, årsrapporter er ferdig,
sponsor/kennelannonser er ferdig. Årboken 2005 ble sendt til trykking, men ble tilbakekalt
pga for mange manglende/feil tall. Slik det foreligger per dags dato er det ikke hensiktsmessig
å sette dette i trykk. Det styret har bestemt er at jaktprøvekritikker og utstillingskritikker for
2005 kommer som vedlegg i 2006 Årboka. Dessverre har vi de samme utfordringene som
skissert for 2005 for 2006 tallmaterialet. Så lenge vi kun har dette gamle dataprogrammet å
forholde oss til, så er vi avhengig av en med kunnskap om dette programmet for å få tallene
ut. NKKs dogweb er ikke operativ på vårt nivå ennå. Dette vil være situasjonen frem til
NKKs data i dogweb er brukbare for våre avlslister.

Arbeidet med jubileumsboken i gang. Flere ulike modeller har vært diskutert. Kjell Larsen er
oppnevnt til ansvarlig redaktør for jubileumsboken og vil drifte arbeidet frem til jubileumsåret
2010. Alexander Kristiansen er tenkt leverandør av tekst og bildemateriale. Representanter fra
styret har hatt flere møter med Kjell Larsen og Alexander Kristiansen. Kjell Larsen vil knytte
til seg aktuelle samarbeidsparter og kunne kjøpe inn tjenester alt ettersom DK innvilger
midler til dette arbeidet, jf budsjettskisse.
Jaktråd - Resultater
Det ble igjen et meget godt år for vår rase! Vi har også i år vunnet et NM og et høystatusløp
for unghunder. I tillegg til dette har vi fått en Verdensmester individuelt og sølv VM lag.
Det er første gang i historien at Norge vinner VM.
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I tilegg til dette har vi fått mange nye championer bland våre hunder i 2007.
Vi kan ikke huske at NVK har hatt et større år noen sinne!
NVC har blitt veldig populært og til stor hjelp for oss i jaktrådet for kåring av årets hunder.
NVC på nett har kommet for å bli!

Avlsrådet
Avlsrådet har også i år hatt mange henvendelser om parring. Ikke alle har blitt utført og noen
tisper har gått tomme. De fleste tar kontakt med rasekontaktene i god tid. Vi har hatt mange
kull der det har vært til dels stor overvekt av hannhunder. Noen oppdrettere har hatt
problemer med å få solgt alle valpene. Vi har hatt flere vanskelige saker der HD og nært
slektskap har vært tema. Vi ser at flere ønsker å linjeavle på sine hunder. Vi i avlsrådet er
skeptiske til denne utviklingen. Vi har fortsatt en veldig liten populasjon individmessig, og
mange av de aktuelle avlshundene er allerede i slekt.
Avlsrådet har startet arbeidet med ny avlsplan. Mette Ulvestad sitter fortsatt som leder i
”felles avlsråd”. Dette samarbeidsutvalget arrangerte et avlsseminar i mai. Arbeidet i felles
avlsråd har ført til et samarbeid med fagmiljøet på Ås om utregning av forskjellige
avlsindekser, som tar utgangspunkt i hver enkelt klubb sitt ønske.
Fuglehunden
Årsrapport fra redaktør for NVKs sider i Fuglehunden
Som tidligere har vi hatt 6 utgivelser av Fuglehunden, alle med 7 sider eller mer fra NVK. I år
har det stort sett vært god pågang av stoff til sidene våre og vi har presentert mange gode
bragder.
Som redaktør har en fordelen av å få godt innblikk i hva som rører seg i prøvemiljø og hvilke
aktiviteter distriktene har. Det setter jeg pris på. Spesielt moro har det vært at vorstehhunder
har vunnet så mange gjeve premier i år.
Generelt er distriktsrepresentanter, styret, avlsrådet og andre med faste verv flinke til å skrive,
selv om innleggene av og til kommer inn lovlig seint i forhold til tidsfristene. Som alle andre
med verv i NVK er redaktørjobben et frivillig verv jeg har ved siden av full jobb (og vel så
det), familie, hunder som skal trenes og andre aktiviteter. Det er som oftest travelt og det kan
være frustrerende når det går ekstra tid på grunn av at andre også har det travelt... En liten
bønn til alle med faste bidrag er derfor å prøve å sende inn til riktig tid. Fristene for å sende
inn står på siste side i hvert blad (oversikt for hele året).
Et annet punkt vi kanskje kan få til bedre neste år er lengden på de faste innleggene og
hvordan vi representerer dem. Jeg har prøvd å kjøre en makslengde på 1 A4-side skrevet i
Word med normal font pr distrikt. De fleste har vært flinke til å følge denne, men ikke alle.
Jeg synes det er vondt å korte ned noe andre har brukt tid på og lagt sin sjel i. Dette gjør at
bildene blir små og sidene våre fremstår som mer tungleste. Dette kan vi bli bedre på til neste
år.
Ellers har det vært et hyggelig år og jeg håper de fleste er fornøyde med våre sider i
Fuglehunden.
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Med vennlig hilsen
Monica Finsrud Grimstad

Nettsidene
En godkjent instruks for våre nettsider kom på plass i juni. Denne ble godkjent av hovedstyret
men har vært bredt diskutert i hele klubben over en periode på nesten ett år.
Vår webredaktør Ole Andre Hestmo ønsket å prioritere andre oppgaver og trakk seg fra
jobben sist sommer. Linda Solheim har tatt over og hun har kommet godt i gang med
oppgaven. En stor takk til Ole Andre for den jobben han har utført med nettsidene våre.
Tilrettelegging for NVC har tatt mye tid. Det er en ganske innviklet logikk som ligger bak
poengberegningen men vi føler at dette har fungert bra i år.
Av andre større jobber i året som har gått er en totalrenovering av systemet for oppdatering av
vår hundedatabase. Denne oppgaven er nå så forenklet og automatisert at vi kan laste opp data
fra DogWeb hver måned om ønskelig mot tidligere maksimum en gang per år.
Alle jaktprøveresultater som ligger registrert i DogWeb fra tiden før vi begynte å punche
kritikker selv er lagt over på vår database. Dette utgjør ca 14000 prøveresultater fra perioden
1994 til 2002. Prosa fra disse prøvekritikkene mangler da dette ikke ligger lagret i DogWeb.
Alle tilgjengelige utstillingsresultater er også tatt ut fra DogWeb, konvertert og lastet over til
vår egen database. Programmet som viser resultater, stamtavle osv. for en hund er ennå ikke
oppdatert til å vise denne informasjonen.
Sekretær/Kasserer
Hege Ruud Kristiansen har fungert som klubbens sekretær. Hun har holdt meget god kontroll
med innkomne saker, medlemsregisteret og hun har koordinert mye av styrets arbeid.
Bente Hansen ha sørget for god styring a klubbens økonomi. Hun har også forvaltet klubbens
rekvisita, gaver og effekter.
Styret takker med dette for godt samarbeid med distriktene og alle de enkelte tillitsvalgte som
har lagt ned mye arbeid i NVK gjennom året.

JAKTRÅDETS ÅRSRAPPORT 2007
Det ble igjen et meget godt år for vår rase! Vi har også i år vunnet et NM og et høystatusløp
for unghunder. I tillegg til dette har vi fått en Verdensmester individuelt og sølv VM lag.
Det er første gang i historien at Norge vinner VM.
I tilegg til dette har vi fått mange nye championer bland våre hunder i 2007.
Vi kan ikke huske at NVK har hatt et større år noen sinne!
NVC har blitt veldig populært og til stor hjelp for oss i jaktrådet for kåring av årets hunder.
NVC på nett har kommet for og bli!
Sesongen startet med gode resultater på SV Speldragets Dee-Dee til Jan Egil Smuk i AK og
KV Frøyatuns Troy til Stein Arne Paulsen i UK som begge fikk tittelen Årets vinter hund i
AK og UK. De hadde hard konkurranse fra flere om disse titlene.
I NM vinter hadde vi en hund i finalen. KV Haugtuns BRC Ergo Sum til Ingeborg Nygård.
På slutten av vinteren tråkket KV Varangervalpen Sarek til Geir Vorren til og vant Artic Cup.
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KV Sør Holleias ATV Laika til Ole Erik Furuheim var også i finalen.
På Sør Norsk Unghundmesterskap hadde vi to stykker i finalen. Det var SV Bio til Rune
Brenna og KV Sør Holleias ATV Laika til Ole Erik Furuheim som dessverre ikke fikk
tellende fuglearbeid i et forrykende uvær.
NM skog ble vunnet av en vorsteher. KV Aasatruas KTB Veia til Jan Halvor Eriksen.
Kjempe innsats av Veia og Jan Halvor.
Her hadde vi mange i finalen. SV Gallokåsens E-Heisann e/f Hans Erik Nordhus,
SV B-Tarsus e/f Egil Salthammer, KV Gruetjenets E-Lyng e/f Pål Andersen og KV Aasatruas
Glt Røysa e/f Glenn Olsen.
Årets skogsfuglhund ble Stakkhaugens Silva til Pål Fasseland.
På høyfjellet mangler de helt store resultatene så der har vi noe og jobbe med.
I Norsk Derby finale hadde vi ingen i finalen. SV Bio til Rune Brenna var som eneste
vorsteher i semifinalen. I Unghund Grand Prix hadde vi ingen i finalen.
NM på Kongsvoll hadde vi SV Axelfjellets Pepita til Hans Cristian Axelsen som eneste hund.
Hun kom til finale etter kjemperesultater fra kvalik (1 vk) og semifinale (2 vk).
NM lag ble vi nr 5 KV og 6 SV som vi har blitt mange ganger før. All honnør til de som stilte
på laget som i år bestod av mange nye unge hunder og førere.
På KV laget stilte Haugtuns BRC Pil til Ola Øie, Haugtuns BRC Ergo Sum til Ingeborg
Nygård og Sognexpressens ACP Bruno til Øystein Eriksen.
På SV laget stilte Austbakkens Z-Tiril til Kenneth Ressem, Noraførrs D Teri til Sigmund
Nyborg og Gressfjellets Ninja til Dagfinn Fagermo.
Årets høyfjellshund AK/VK ble SV Austbakkens Z- Tiril til Kenneth Ressem.
Årets unghund høst ble SV Gundaldrømmens Era til Rolf Gaundal.
På lavland har vi veldig gode resultater de siste år og 2007 føyer seg inn i rekken.
KV Rampens Salza til Nina Smidtsrød ble historisk og ble første norske verdensmester for
stående fuglehunder. Det var i øvelsen St Hubertus. Rettere sagt VM i jakt der hund og fører
blir bedømt sammen. De fikk en oppsiktsvekkende høy poeng sum med 96 av 100 mulige.
Ekvipasjen tok også VM sølv i lag i samme øvelse sammen med ES Rips.
NM lavland ble det i år sølv til KV Tiurbuas Blondie til Brit Andrå.
Med dette ble hun Årets vorsteher i NVK og årets lavlandshund.
Det var også to andre hunder som nådde frem til NM finale lavland.
KV A-Senda til Jonny Aarrestad og KV Tiurbuas Pippi til Glenn Olsen.
På Forus Open ble KV Gangster til Øystein Dahl nr 4.
I finalen der var også KV Aron til Thomas Ellefsen og Violet Andersen.
Aron har hatt en kjempesesong og ble med sine resultater Årets vorsteher i NVC og Årets
Unghund i NVK. Han ble også årets unghund lavland og årets allround unghund.
Mange av årets hunder er nevnt. Vi vil også ta med og nevne SV Rondeslottet KF Quick
Silver til Randi Schulze som i en alder av 9 år igjen har hatt en kjempesesong.
Denne ekvipasjen blir i år igjen Årets allround hund i NVK som i fjor.
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Hvis vi utover dette skal nevne noen enkelt resultater så må det bli Årets allround KV som ble
Bakgårdens Fob til Per Olai Stømner som på få starter har 1 vk/l med ck, 1 vk/h og 2x1 vk/v
en med ck.
Norsk Vorstehhund klubb er i medgang. Vi er veldig stolt over dere som stiller for klubben og
viser frem de gode hundene deres.
Som nevnt tidligere har vi veldig gode hunder på skogen og på lavland men det mangler litt
på høyfjellet i forhold til de beste høyfjells spesialistene.
Vi i jaktrådet ser på bredden blant de meget gode resultatene. Vorsteheren sine medfødte
allround egenskaper blir tatt godt vare på i NVK.
Gratulere til alle årets vinnere fra oss i jaktrådet og velkommen til en ny sesong i NVC i 2008.

Mvh jaktrådet v Anders Simensrud og Robert Brenden

8) REGNSKAP FOR 2007 ( se neste side)
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9) FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2008
• Øke medlemstallet
• Forbedre og utvikle nettsidene
• Videreføre arbeidet med jubileumsboka 2010
• Jobbe videre med ny avlsplan
• Ny webmaster
• Støtte opp om gjennomføringen av samlingen i Bergen 2008
• Skaffe flere sponsoravtaler
• Opplæring av flere personer til vårt dataprogram som håndterer våre data
til årbøkene
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10) BUDSJETT 2008
BUDSJETT
2008

RESULTAT
2007

BUDSJETT
2007

Medlemskontingent
Sponsorinntekter
Netto salgsartikler
Insemineringsavgift
Valpeformidling
Renteinntekter
Årboka
Sum

583000
15000
15000
20000
11000

Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Årboka netto
Avgift FKF
Distriktskonferansen
Avlsrådet
Distriktstiltak
NM-lag
IT-utvikling
Sponsing VM deltagelse
Nytt profileringsutstyr(ny logo)
Vandrepremier

205000
115000
100000
20000
65000
45000
15000
12000
20000
10000
10000
4000

190550
100871
46000
19578
67884
28738
4000
17371
0
10000
0

200000
135000
97500
20410
60000
30000
7000
10000
15000
10000
5000

Sum

621000

0

589910

RESULTAT

644000

23000

562250
15400
8000
13250
898
5000
0

557000
10000
5000
8000
10000

590000

90
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11) FORSLAG TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET
1. MEDLEMSKONTIGENT 2009 – FORSLAG FRA STYRET
Medlemskontigent for 2009 forblir uforandret
2. FORSLAG FRA OSLO/AKERSHUS
"Dommermangel", to radikale forslag til endring av en håpløs situasjon for
prøvearrangørene og deltagere.

3:

Dommere som ikke har dømt minimum 3 prøver eller har deltatt på
dommersamling én gang i løpet av 3 år strykes.

3) FORSLAG FRA HEDMARK VEDR. ÅPEN DISKUSJON AV SAKER TIL FKF`S
ÅRSMØTE

a:

Vi ønsker å flytte DK`n slik at vi får diskutert saker til FKF`s årsmøte

b:

Om det av formelle grunner ikke er aktuelt å flytte DK`n ønsker vi likevel
at faste saker til FKF`s årsmøte skal opp på DK`n.

4) FORSLAG FRA HEDMARK VEDR. NYE JAKTPRØVEREGLER FRA 1.1.2009

• Nye jaktprøvereglar frå 1.1 2009.
Trukket. Begrunnelse ble gitt.
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