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Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO: 9.4 skype 

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: Pål  Andersen, Øystein Eriksen, Harriet Wiggen, Rune Fossum, Marie Wien, Robert 
Brenden fra 21.15  Unn Johannessen 
Meldt forfall Kai Rune Johannessen, Bente Holm 

Neste leder Fuglehunden Ledern 2013:   nr 3 Leder, nr 4 AR nr 5 Sponsor nr 6 Årboka 

Neste styremøter 
 

 
Styremøter:   12.5,4.6 
20.8, 24.9, 22.10, 19.11 17.12 fysisk møte 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 
UTFØRT:  

Godkjenne forrige referat Godkjent Alle  

Styresak Dato for Ekstraord. RS   27.mai tlf møte 
 
 
Status lover og vedtekter NVK  
Forslag fra lovkomite sendt distriktene for høring. Kun ett 
distrikt har svart foreløpig. Det henstilles til Distriktene  om å 
engasjere seg i dette arbeidet og også innvolvere 
medlemmene. Æresmedlemmene må også få anledning å 
være med i prosessen. 
 PA tar kontakt med lovkomiteen ang fremdrift  og avtaler 
også møte mellom komite og styret. 
 
Repr fra NVK til FKF RS 
Øystein Eriksen, Harriet Wiggenog Pål Andersen repr NVK 
 
 
Økonomisk støtte til Europacup –VM 
Støtte til dette gis ikke i år da dette  ikke er promotert på 
nettsiden slik at flere kunne fått anledning til å dra. 
 
NKK antidopingreglement 
Sendt AR for faglige kommentarer 
 
Styret planlegger et åpent styremøte på landssamlingen i 
pinsen 

Alle 
 
Alle 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avlsrådet Ny hundedata base 
Ny hundedatabase snart klar og det avventes bare endelig 
pristilbud og noen justeringer på programmet. 
Styret gitt klarsignal til dette. 
 
 

KR  

IT Rutiner for utsendelse av dokumenter – Referat sendes fra 
sekretær til nettred. Når det er klart 

Gamle historiske dokumenter-status 
Arkivet til NVK sine nettsider ble det gjort avtale mellom NVKs styre 
og Ståle Garborg, at han skulle legge inn i vår nye nettløsning mot 
betaling (15.000 kr) i 2011. Han overførte en del av arkivet og fikk 
utbetalt 7500 kr ved utgangen av år 2011. Prosessen har tatt lengre 

MH  
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tid forventet. I siste kvartal 2012 forsvant hele det gamle arkivet. Vi 
har per i dag kun arkiv for 2003 og 2004, samt en nyhet fra 2005 
liggende på vorsteh.no. Det viste seg at alt det gamle ble slettet på 
grunn av at NVK (ved Ola Øie og Ståle Garborg) sa opp sin avtale 
med NordkappNett i 2011. De var ikke klar over at arkivet lå på deres 
server. Da det forsvant tok vi umiddelbart kontakt med NordkappNett, 
og det viste seg at alt var borte fra deres sider, også backupen, 
ettersom vi hadde sagt opp avtalen lang tid i forveien. Det har ikke 
latt seg gjøre å spore opp igjen arkivet, verken fra gamle harddisker 
hos Øie eller gjentatte henvendelser hos NordkappNett. Dermed må 
vi dessverre anse arkivet som tapt. 

. 

Jaktrådet Blomst sendt til sølvvinner i NM vinter Dagfinn Fagermo. 
Hus på Andøya som deltagerne bodde på under NM fungerte 
veldig bra. Wanja Andersen får skryt for sin organisering av 
dette . 

ØE, RF  

Regnskap Status 
Kasserer sendt status for mars og det viser litt nedgang på  
inntekter fra i fjor foreløpig. 

BH 
Alle 

 

Årboka 2012  
Jubileumsbok 

Arbeidsgruppe på årboka Marie Wiwn. Harriet Wiggen og 
Terje Berntsen 
Jub klar for trykking og Kjell L har fått klarsignal på størrelse 
på boka. 
 

Alle 
 
 
 
 
 

 

Fuglehunden Harriet har omtale i FH i Lederen på sølvvinner og 
medaljevinnere fra NM vinter. Der strihåren gjorde det 
særdeles bra i år.  
 Harriet deltar på redaktørmøte  26.-28.juli i Bynsburg Sverige 

HW  

 
 

   

EVT  
 

 
 

 

Innkommet post: 
Hans Kauper-  Til info  
Avregning av medlemskontingent utført 20.03.2013 for klubbID 030000 Til info 
Hundelivmessen 2013 - 14. - 15. juni - på Exporama Senteret – Hellerudsletta Til info 
NKK Referat fra møter i kompetansegruppen for ettersøk. Til info 
Høring: NKKs Antidopingreglement  Sendt til AR for svar 
Avregning av medlemskontingent utført 14.03.2013 for klubbID 030000 Til info 

FKF VS: Sender e-post: VM-2013  Info om påmeldingsfrist etc ligger på nettsiden vår. Nettred 

passer på at det ligger synlig hele tiden 

FKF Re: Underskrevet protokoll fra NVK RS 2013 Til info 

FKF Korrektur Terminlisten 2014 Til info 

NKK VS: Høring vedrørende  Instruks for ordfører i NKKs Representantskap Obs frist 15.april 

Til info. Svar sendes NKK 

Norsk Kennel Klub Raseforvaltning Til info 

NKK Konfliktutvalget Til info 

VS: Skedsmoportalen/Villmarksmessa Utført 

adresseliste nr 2-13 til info 

Re: forslag endringer NM lag reserve  utført 

 

 

 

For NVK  

Unn Johannessen 

sekr 

 


