Referat til NVK hovedstyremøte
Dato:

19.06.2017

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm, Trude Lien,
Harriet Wiggen, Anne Grete Langeland, Signe Karin Hotvedt, Odd Erik
Rønning
Sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:

Bente Holm

Neste leder FH:

FH 05/17 Avlsrådet
FH 06/17 Jaktrådet

Neste styremøte:

04.09.17 kl 20.00‐22.00

Saksnr

Sak

46/17

Godkjenne referat fra 22.05.2017
Referatet er godkjent.

47/17

Innkommen post
‐ AHF – Samarbeid raseklubber/AHF.
‐ NKK – Kandidater til valg RS 2017
‐ FKF – Endring påmeldingsprosedyre og nye avgiftssatser
‐ NKK – Anerkjent arrangement REFNR 170237

48/17

IT v/Signe K
Driften går bra. Fortsatt en del som spør om råd. Publiserer for
noen distrikter som ikke har kommet i gang ennå.
Det er noen mangler i kritikker på Datahound.

49/17

Avlsrådet
‐ Landssamlingen. AR KV og AR leder tilstede.
‐ Bruk av skjønn ved godkjenning/avslag på parringer. AR har
anledning til å bruke skjønn med en god faglig begrunnelse.
‐ Arbeider med nye skjemaer for godkjenning av avlshunder og
parringer. Skjemaene godkjennes av hovedstyret. Det sjekkes ut

Ansvar

Anne G/AR

Frist

mulighet for digitalisering av disse skjemaene.
‐ Avlsplan 2010‐2019. Må starte arbeidet med ny avlsplan. Bør
forankres i medlemsmassen med en god prosess. Trude og
Marius utarbeider et forslag til prosess til neste styremøte.
‐ Det er vedtatt nye importregler fra Mattilsynet. Import er blitt
mer komplisert i og med at det er å anse som komersiell import å
hente valp i utlandet. Trude lager en artikkel om dette til
nettsiden.
50/17

Jaktrådet
‐ Ny NVC. Purret på løsning. Håper på at nytt system er oppe og
går før høstsesongen.
‐ Apportresultatene kommer inn nå. Begynt å registrere disse i
excel. Dette legges ut på nett. Info på hjemmesiden om at vi er
litt forsinket med NVC.

51/17

Fuglehunden
FH nr 4 er snart ute i postkassene. Når det gjelder nr 5 så ønskes
stoff så fort som mulig pga ferieavvikling.
Marius var på generalforsamling før Fuglehundtinget. Sviktende
annonseinntekter i bladet. Mulighet for større annonseinntekter
på nett framover? Invitasjon til dialogmøte 3. aug. på
Gardermoen for å se på inntekter/utgifter framover. Signe K og
Harriet avtaler hvem som evt drar.

52/17

Regnskap
Utsettes til neste møte.

53/17

Raseutvalget v/Marius
‐ VM. Kriteriene er lagt ut på FKF sine sider. Utsatt frist til 1. juli.
Uttak i august på Sando hundesenter.
‐ RU har satt ned en arb.gruppe som skal se på revidering av NM‐
lag reglene. Anders representerer NVK i gruppa.

54/17

FKF
‐ Fuglehundtinget. Anders orienterte om sakene som ble
behandlet.

55/17

Evt
‐ Landssamlingen 2017
‐ Svensk vorstehhundklubb 100 års jubileum. Anders og Marius
deltok.
‐ Kjøregodtgjørelse. NVK forholder seg til statens satser.

