Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

22.05.2018

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm, Trude Lien,
Harriet Wiggen, Anne Grete Langeland, Signe Karin Hotvedt,
Kasserer Bente Holm, sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:

Odd Erik Rønning

Neste leder FH:

FH 04/18 Avlsrådet, frist 22.05.2018

Neste styremøte:

18.06.18 kl 20.00

Saksnr

Sak

37/18

Godkjenne referat fra 16.04.2018
Referatet ble godkjent med tillegg om at Odd‐Erik settes opp
med ansvar for å innkalle til møte under sak 35/18.

38/18

Innkommen post
‐ Sak til RU fra NBK.
‐ FKF – Saksdokumenter FT 2018
‐ NVK Hordaland – Søknad om støtte til landssamlinga. Etterspurt
ytterligere dokumentasjon, bl.a regnskap.
‐ FKF – Høringssvar Erstatning for hund tatt av rovvilt
‐ NKK – Innkalling RS 2018
‐ NKK ‐ Disiplinærliste

39/18

IT v/Signe K
‐ Driften av nettsiden går greit.
‐ Fortsatt mye spam på klubbens mailadresser.
‐ Annonser omplassering – AR jobber med utforming, tekst. Tas
opp i neste AR møte.
‐ Ledere i FH sendes til Signe Karin.
‐ E‐post vedr innholdet på FB og nettside. Geir H skriver et svar.

Ansvar

Frist

Signe K skriver oppfordring til å melde inn resultater på
nettsiden.
40/18

Avlsrådet
‐ Vellykket landssamling med apportprøve, hannhundskue og
utstilling. ARs time under landssamlingen; orienterte om
avlsplanen, innspill på registrering av uønsket gemytt
‐ ARs sammensetning. Tor Asle Eliassen i AR SV har sitt siste møte
i juni. Jobber med ny kandidat.

41/18

Jaktrådet
‐ Kåret årets vinterhunder i NVC.
‐ Jobber med noen justeringer på NVC foran apportsesongen.

42/18

Fuglehunden
‐ Neste leder: AR, frist i dag.

43/18

Regnskap
‐ Regnskapet ser bra ut pr d.d.
‐ Sender søknad om refusjon mva.

44/18

Raseutvalget v/Marius
‐ Iver Melby har sagt i fra seg vervet som leder i RU.

45/18

FKF
‐ Endring av jaktprøvereglementet. Geir H ønsker at det noteres i
dette referatet at han er sterkt imot endringene på NM lag.
‐ Lavlandsmøte på Gardermoen. Positivt møte. Ny instruks har
kommet ut.

46/18

Sponsor/medlemsverving
Alle må hjelpe til med å skaffe sponsorer til NM høyfjell.
Det må lages et brev til sponsorer med hva vi tilbyr en sponsor.

47/18

NM Høyfjell
‐ Signe K har laget FB side
‐ NM lag: felles middag onsdag kveld, ca 50 stk
‐ Legger ut info på hjemmesidene.
‐ Geir H og Anders: dommeransvarlige. Jobbes med etter
Fuglehundtinget.

48/18

Eventuelt
‐ DK/RS 2019 – Dato og sted. Utsettes til neste møte.

