
Styremøte NVK Buskerud 3. okt. 

2016 
Hos Toril kl. 19 

Tilstede: Hilde, Arild, Toril, Thomas, Terje, Signe 

Forfall: Henrik 

 

1. Referat.  Ikke ferdig. 

2. Julebord, DM lavland, planlegging. Booket terreng hos Anders Due på Trossnäs . Henrik har 

full kontroll. Arild sjekker premie/pokalstatus. Henrik har påmelding, annonseres via 

Facebook.  Folk booker egen overnatting på First Camp Karlstad, julemiddag på 

Skuteberggården. Arild gjør dommeravtaler. 

3. Skogsfuglprøven 

4. Lisbet Ottesens VM-deltakelse: NVK Buskerud støtter henne med 3000 kroner og ønsker 

lykke til i Danmark. 

5. Utstillingspris. Styret oppretter ny pris til Årets beste utstillingsresultat, samlet. Deles ut på 

årsmøtet. 

6. Speiderhytta. Status oppussing og dugnad. Utgifter til materiell er utbetalt løpende. Båten 

må tas opp, ligger fortsatt i Sørlivann, skal vinterlagres på henger hos Anders. Anders tilbyr 

Buskerud-gruppa en rekke bilder av vorstehhunder som kan henges på hytta, noe styret 

setter pris på. Styret vil lage regler for bruk av hytta og utpeke en hytteansvarlig. 

7. Økonomi: Thomas og Arild tar et eget regnskapsmøte før regnskapsavslutning 31/10. Anders 

leverer bilag for Fullkombinert. Thomas ordner kontonummer for neste års prøver innen 

fristen 31/10.  Styret er stadig på utkikk etter en skaphenger til "fornuftig pris" som kan løse 

både transport og lagringsutfordringene. Det blir veldig mye kjøring og flytting i forbindelse 

med apportprøven. Arild har styrets fullmakt til å gå til innkjøp av henger om det dukker opp 

noe passende. 

8. Prøver i 2017: Thomas blir ny prøveleder for apportprøven i 2017. Anders NKK. Christina må 

spørres om hun vil ha avløsning på skogsfuglprøven. Anders fortsetter med 

Fullkombinertprøvene. Prøvene får egen epostadresse, egne kontonummer og egne 

delregnskaper. 

9. Tak på Holleiaprøven: Grense på 70 AK-hunder – først til mølla. Thomas kladder brev til HS i 

NVK med forslag til automatisk påmelding som på jaktprøver. Dagens system har for mange 

feilkilder og skaper mye merarbeid. 

10. Kurs med Matthias Westerlund i 2018. Diskusjon. Vi ønsker å gi instruktørene påfyll i 2017, 

men mange kan ha nytte av et av hans kurs. 

11. Styret takker ja til tilbudet fra Ida Sollie om sporkurs i mai på Holleia.  

Neste styremøte 14/11 kl 19 hos Terje 
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ref: SKH 


