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                         Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO: Styremøte 2. mai 2016   
 

Styret: Anders Simensrud, Øystein Eriksen, Kai-Rune Johannessen, Signe K. Hotvedt, Harriet 
Wiggen, Geir Henning Strøm, Anne G Langeland 
 
Britt Svendsen sekretær  (ikke styremedlemmer). 
 

Neste leder Fuglehunden FH 04-16 (frist 20.05.16) Anne G Langeland 
FH 05-16 (frist 23.07.16) Avlsrådet 
FH 06-16 (frist 01.10.16) Jaktrådet 

Neste styremøter 
 

7. juni kl 18.00       

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne referat fra 04.04.2016  
 

Alle 

Sak 16-029 IT v/Signe K. 
Signe ga en oppsummering av arbeidet med å finne fram til aktuelle 
leverandører for ny nettside. Hun bistås av Ståle Graborg og Morten Bøhmer, 
Redaksjonsgruppen pluss de NVK-medlemmer som har meldt seg som 
interessert, blir informert om tilbud og om utsendt kravsprekk, men uten stor 
respons..Det tar hun som aksept for at kravspekken er dekkende for NVKs 
behov. 
Her har hun vært i kontakt med 8 firmaer/leverandører, og er nå i en fase hvor 
tilbyderne skal reduseres tilo 2-3 som følges tettere opp. 
nå er dette firmaene jeg er/har vært i kontakt med: Blant de 8 er både etablerte 
firmaer og enkeltpersoner som er i fuglehundmiljøet og bransjen og som har 
uttrykt interesse for å komme med tilbud på nettløsning. Det som er klart så 
langt er at vi må gå for åpen kildekode, og det er Wordpress som er mest 
aktuell, siden den er mest utbredt og dermed kjent for flere av våre potensielle 
skribenter. 
Signe har etablert kontakt med Geir Heggertveit i Datahound som arbeider med 
et tilbud på en oppdatert NVC-løsning som kan integreres i en ny nettside, og 
som vil ivareta koblinger til hundedatabasen. HUn har også kontakjtet IT-avd i 
NKK for å få tilgang til prøvedata som vi trenger for å koble opp mot NVC.  

Trafikken på nettsiden er fortsatt svært god. Ingen driftsproblemer, bortsett fra 
at Møre og Romsdal slettet sine sider ved et uhell. De ble rekonstrukert av Tag 
fra backup. Hittil i år har antall sidevisninger i gjennomsnitt ligget på mellom 25 
000 og 31 000 per dag. Antall besøk ligger på mellom 3000 og 4300 per dag i 
gjennomsnitt. Trafikken lå høyest i februar. Tallene virker høye, men det er slik 
vi får dem fra Tag.  
 

SKH 

Sak 16-030 Avlsrådet 
- Høring NKK - etiske grunnregler for avl og oppdrett 
AR har uttalt seg. Oversendes NKK 02.05.2016. 
- avlspris/oppdretterpris for LV. Helge Heimstad jobber med saken. Ser på 
jaktlystkarakter i stedet for indeks, muligens bruke data fra Sverige. Kommer 
med et forslag før sommeren. 
- søknad om elevstatus. Ingen innvendinger til søknaden fra AR. Britt svarer. 
- indeks utenlandske hunder. Jørgen Ødegård jobber med saken. KRJ kommer 
med forslag til JØ på hvordan man skal plukke ut importer og 1. generasjons 
importer fra databasen i løpet av kort tid. Håper å få justert indeksene før 
ordinær kjøring av indekser i juni. 

KRJ 
 
 
 
 
 
Britt 

Sak 16-031 Jaktrådet 
- VM. Forlenget frist for påmelding til 6. mai.  
 

GHS 
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- Årets vinterhunder er kåret: 
UK: KV Sognexpressen’s Lna Sikka 
AK: KV Huldremyras AAN Lilly DeLuxe 
Kåringen legges ut på nettet i nærmeste framtid. 

Sak 16-032 Fuglehunden 
- strategiprosessen i FH. Hva skal FH være i framtiden? Store vyer, med bl.a. 
en fuglehundportal. Skype møter og fysisk møte i juni. Venter på referat fra 
møtet. 
- ønsker å få tak i Vorsteh-nytt for publisering på nettet. 

 

Sak 16-033 Regnskap 
Utsettes til neste møte. 

 

Sak 16-034 Medlemsverving 
 
Konklusjon: Det blir for dyrt for klubben å betale gratismedlemskap. Tidligere 
forsøk har vist at det i tillegg gir liten gevinst ifht nye medlemsskap utover dette 
gratisåret. 

 

Sak 16-035 Tildeling av gullmerke 
Styret har mottatt forslag til tildeling av gullmerket fra NVK Trøndelag.  
Følgende tildeles gullmerke fra NVK: 
Per Westgård 
Vigdis Nymark 
Einar Malm 
Utdelingen vil skje under Landssamlingen i pinsen 2016. 

 

Sak 16-036 DK Agder v/Anders 
Anders har kontaktet en aktuell person. Vedkommende er interessert i jobben, 
men må vente ett år. Styret sender en forespørsel til Agder om de kan finne en 
representant/har noen aktuelle kandidater for 2016. 

 
 
Britt 

Sak 16-037 Utkast høringssvar lovutvalget NKK 
Tas til orientering. Øystein/Marius følger prosessen. 

 

   

   
 

EVT 
 
 
Innkommet post 

  

 
NKK - Forslag til tildeling av NKKs hedersbevisninger.  
FKF - Søknad om opptak som medlemsklubb i FKF – Høring 
FKF - Valg av NJK-representant 
O/A – Innspill til apportsaken/høringsutkast fra FKF.  
FKF – Utkast høringssvar lovutvalget NKK 
NKK – Søknad om elevstatus 
NKK – Innspill til budsjett 2017 – utdannelse av jaktprøvedommere 
NESK – Utkast til høringssvar revisjon etiske grunnregler 
NBK – Høring, Samarbeidsavtale NJFF 
 
 


