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Referat  styremøte NVK 
 

 
 

DATO: Styremøte 24.9 skypemøte kl 20.00 

Styret: Pål Andersen leder, Robert Brenden nestleder, Øystein Eriksen leder jaktråd, Rune 
Fossum jaktråd,årbok,  Harriet Wiggen Fuglehunden,styremedl, Marie Wien IT, Kai 
Rune Johannessen leder Avlsråd. 
 
Bente Holm  kasserer, Unn Johannessen sekretær  (ikke styremedlemmer) 

Tilstede: Bente, Rune, Øystein, Pål, Harriet, Kai Rune, Robert  Unn 
Ikke møtt: Marie 

Neste leder Fuglehunden Ledern 2013:  nr 6 Årboka 

Neste styremøter 
 

Styremøter:   
   22.10, 19.11 17.12 fysisk møte 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 
UTFØRT:  

Godkjenne forrige referat Godkjennes med tilføyninger fra KR Alle  

Styresak Referat EX RS – Marie sjekker at denne ligger ute på 
hjemmesiden og legger den evt ut på nytt om den skulle være 
borte. Og bekrefter dette til styret og distriktene.  
 
Innspill til Ru’s gjennomgang av jakt CH: Det er satt ned en 
arbeidsgruppe som skal se på reglene for JCH. Felles Avlsråd 
er satt på saken.  
 
Øystein Eriksen er kommet inn som ekstra medlem i 
lovkomiteen. 
1 møte avholdt og det skal legges vekt på vedtektene for de 
forskjellige organene. Det gjelder AR ,valgkomiteen og 
distriktene.    
.  

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avlsrådet Hundedatabase, status – igangsettelse.  Ikke klart enda. 
Målsetting er å få det i gang innen nyttår. Møte med 
nettleverandør gjenstår for å få bitene på plass og å få det 
endelige kostnadsoverslaget 
 
Trude Lien er i gang med jobben med rasekompendiet og har 
kommet godt på vei.  
  
Det jobbes godt i AR med en god tone og arbeidsiver.  Bare 
positive tilbakemeldinger.  
Roligere på parringer nå  men det kommer stadig inn nye 
forespørsler om planlagte parringer 
 
Det skal purres opp ubetalte parringsavgifter. Det er flere som 
ikke betaler annonseavgiften. 
 

KRJ/RB 
 
 
 
 
KRJ 
 
 
KRJ 
 
 
 
 
KRJ 

 

IT Status nettsider 
Nettsiden var nede 1 dag pga ett domene som ikke var i NVK 
sitt eie. Ståle Garborg Jobbet på spreng og fikk det i havn 
raskt. 
 
IT sjekker muligheten for eierrettigheter på et domene . Marie 
settes på saken 
Sak tilgang på eierdata dogweb er sendt til NKK men det har 
ikke kommet svar enda. Marie følger opp og gir tilbakemelding 
til OA . 
 

MH 
 
 
 
 
MH 
 
 
MH 
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Jaktrådet Resultater jaktprøver.  Mange gode resultater.  
  
Lag gull til KV på høyfjell høst. Gratulasjoner er overbrakt 
under festmiddagen fra styret. 3 X HURRA 
  
Strihår har hatt en god nivåheving i høst med 8 VK 
premieringer mot 0 i fjor. 9 AK premier og mange nye VK 
hunder. 
 
NM lag lavland tas ut etter 1.helgs prøve.  
 
Styret har hatt samtale om hunder med feil farge kan 
utestenges fra lag, hunder med synlige feil er ikke 
diskvalifisert fra og stille på prøver og innfrir derved til og delta 
på div laguttak innen NVKs regler, regler for internasjonale 
laguttak er ikke vurdert. Hunder som er kupert uten medisinsk 
årsak kan ikke stille på prøve i Norge. 
 

ØE, RF  

Regnskap Status 
Ligger etter på medlemskontigenter i forhold til tidl. Status ser 
greit ut da utgifter ikke overstiger inntekter. Sekr  sjekker opp 
med NKK ang medlemsantall og  om det er nedgang  i de 
andre fuglehundklubbene. Sak neste styremøte 
 

BH  

Årboka 2011 Årboka 2012 status. 
Redaktør er i gang med boka og regner med å ha den ute til 
medlemmene før jul 

TB, 
HW,MW 
 

 

Fuglehunden Status FH Frist neste blad snart ute. Bra med stoff. Harriet 
etterlyser gammelt arkiv fra tidligere år. Sjekker opp med 
tidligere redaktører om det finnes noe lagret.  
 

HW  

Jubileumsbok 
 

Status Ikke ferdig.  
Det tas kontakt med redaktør Kjell for status på boka. Bente 
Holm følger opp 
 

BH  

EVT Nummerering av styresaker. Fra neste styremøte brukes det 
saksnr. 
 
Frafall VM lag. 3 personer meldt avbud til VM. Det jobbes med 
å sette inn reserver. 
 
NKK høring parringsavtale og ny forvertsavtale. Info fra AR 
Ikke sett på. Settes på agenda til neste styremøte 
 

 
 

 

 
Innkommet post: 
NKK  Anerkjent prøve REFNR 55-13011 Til info 
NKK Anerkjent prøve REFNR 55-13013  Til info 
FKF Avgift semifinale og finale. Til info 
NKK  Dialogmøte 2013  Kai Rune deltar Er påmeldt 
NKK faktura Fuglehunden nr 5/13 Til info 
NKK FUGLEHUNDEN Til info 
NKK Høring - Revidering av regelverk for eksteriørdommere.  Settes på agenda til neste styremøte. 
Styremedl setter seg inn i saken   
Information DD DNA-vWD-Databank September 2013 Til info 
NKK - Info om bestilling av middag og overnatting i forbindels   
e med NKKs 52. ordinære representantskapsmøte 09.11.13 og dialogmøte 10.11.13 Til info 
NKKs 52. ordinære representantskapsmøte, 09.11.13 Til info 
NKKs hedersbevisninger for 2013  Til info 
NKK Nå er tiden inne for å søke om prøver for 2014 Til info 
Bente Øfjord Protokoll fra EO RS ikke lenger tilgjengelig på nettsiden vår Referat falt ut men lagt inn 
igjen 
NKK SV: Evaluering av avtale mellom SKK og NKK vedr.  trening i Sverige.  Svar sendt  
NKK SV: Nytt møte vedr. særkomité  Til info 
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FKF Svar på søknad om medlemskap i  Til info 
NKK Søknad om dispensasjon Til info 
NKK Trening i SverigeVS:  Til info  
Deutsch Drahthaar DVD, English version  Til info 
Høringssvar vedrørende stor-certVS:   Svar fra RU 
Kritikkskjema 54-13007 Til info 
VS: Samarbeidsavtale utkast Til info 
VS: Til alle hundevenner  Til info  
VS:Tilgang til data I DogWeb Avventer svar fra NKK 
 
 
 
For NVK 
Unn Johannessen 
sekr 


