Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

16.04.2018

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 03/18 Nestleder, frist 21.03.2018
FH 04/18 Avlsrådet, frist 22.05.2018

Neste styremøte:

22.05.18 kl 20.00
18.06.18 kl 20.00

Saksnr

Sak

26/18

Godkjenne referat fra 05.03.2018
Referat fra møtet ble godkjent. Møte vedr medlemsverving
avtales.

27/18

Innkommen post
‐ FKF – Brev til klubbene vedr endringer klubbenes lover
‐ FKF – Terrengleie jaktprøver Kongsvold
‐ FKF – Søknad om opptak som medlemsklubb (Malvik FHK)
‐ FKF – Avtale mellom SKK og NKK vedr jakttrening i Sverige
‐ FKF – Videoer til dommeropplæring
‐ FKF – Ny lovmal

28/18

IT v/Signe K
‐ E‐post. Mye spam på klubbadresser. Justert spam‐filter.
‐ Driften av nettsiden går greit.
‐ Presentasjon av nye medlemmer i AR.
‐ Oppfordring til de som skriver på nettsiden: Skriv hva som
skjedde, opplevelsen, situasjoner osv på prøvene i artikkelen
om gode premieringer.

Ansvar

Frist

29/18

Avlsrådet
‐ Nye medlemmer; Liv Jorun Karlsen LV, Ingeborg Nygård KV,
ikke fått tak i nytt medlem til AR SV p.t.
‐ Mangler fortsatt bilder til avlskompendiene, spesielt bilder
med feil.
‐ Hannhundskue og avlsrådets time på landssamlingen.
‐ Arbeidsgruppe for avlsplan: ikke fått tak i eksterne
medlemmer i gruppen enda. Medlemmer fra AR er ok.
‐ Genetisk kartlegging. Få raseklubber har meldt interesse for
prosjektet. Gunstig med valg av hunder som har blitt mye brukt
i avl og som det dukker opp «feil» med.
Sak til Felles avlsråd.
‐ Digitale skjema for innmelding av avlshund/parring.
‐ Måling av høyde på hundene i rasene. Tas opp på AR møte.

30/18

Jaktrådet
‐ NM. KV ble nr 6 og SV ble nr 7 i lagkonkurransen. En SV i
finalen.
‐ SNUM. KV fikk 1 premie SNUM kval
‐ Artic cup. Liten deltakelse fra vorsteh. En i finalen.
‐ Sponsorplasser på NVC er utsolgt.

31/18

Fuglehunden
‐ Neste leder er AR. Frist 22.5.
‐ Årsmøte i FH, Marius deltar.

32/18

Regnskap
Bente har oversendt regnskap 1. kvartal. Ikke noe spesielt
bortsett fra uforutsette utgifter til terrengleie på Kongsvold.

33/18

Raseutvalget v/Marius
‐ Møte i RU uke 17. Agenda er stort sett saker som skal opp på
Fuglehundtinget.

34/18

FKF
‐ God dialog med Miljødirektoratet og Mattilsynet ifht
lavlandsaken.
‐ Fuglehundtinget, siste helgen i mai.

35/18

Sponsor/medlemsverving
‐ Avholde møte om medlemsverving, Marius, Signe K og Odd‐
Erik.
‐ Sponsor til dommergaver osv under NM. Alle må bidra med
forslag til sponsorer. Troll er forsponsor.

Marius/Trude

Odd‐Erik

36/18

NM Høyfjell
Bente har oversendt en oversikt over oppgavefordeling p.t.

