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DATO: Styremøte 4. april 2016   
 

Styret: Anders Simensrud, Øystein Eriksen, Kai-Rune Johannessen, Marius Kjønsberg, 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 
 

2. mai kl 18.00 
6. juni kl 18.00       

   
 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne referat fra 23.02.2016  
Referatet ble godkjent. Referatene sendes ut med 1 ukes frist for kommentarer 
før de legges på nett. 

Alle 

Sak 16-018 IT  
Ståle Garborg har trukket seg ut av Redaksjonsgruppen på grunn av sin 
jobbsituasjon. Hvorvidt han fortsatt bistår avlsrådet fremover er ikke avklart. 
Gunnar Klingwall har også trukket seg. Resten av Redaksjonsgruppen består 
av Harriet Wiggen og Ida Sollie. Ida har erfaring fra flere bloggverktøy.  
Morten Bøhmer har meldt seg som ny bidragsyter innenfor IT. Signe  
undersøker nye muligheter, og bruker Redaksjonsgruppen og Ståle som støtte.  
Morten Bøhmer undersøker om firmaet han jobber for kan levere ny 
hjemmeside evt mot at firmaet blir stående som sponsor. 
Status: Når Ståle går ut, er det mindre sannsynlig at vi klarer å både sette opp 
og drifte selv. Signe fortsetter å forhandle/undersøke med flere firmaer med 
sikte på å få flere konkrete tilbud om nettsider basert på åpen kildekode. For 
tiden i kontakt med 5 firmaer, men stor sprik i tilbudene gjør dem vanskelig å 
sammenligne. Sendt ut strammere kravspesifikasjon med forespørsel om 
oppdaterte tilbud.  
 
Øystein Eriksen går inn i gruppas arbeid. 
 
Geir Heggertveit i Datahound kan forespørres om å lage en ny NVC-løsning for 
oss som kan integreres på en ny nettside. Dette har han tidligere Estimert 
overfor Robert Brenden til en kostnad på kr 20.000. Signe tar kontakt med sikte 
på et konkret og oppdatert tilbud. 

SKH 

Sak 16-019 Høring – Apport 
Anders, Harriet, Marius og Geir H utarbeider forslag til høringssvar til FKF. 

AS 

Sak 16-020 Avlsrådet 
- høring NKK - etiske grunnregler for avl og oppdrett. AR gir innspill på 
høringen.  
- avlspris/oppdretterpris for LV. AR LV Helge Heimstad jobber med saken. Sjele 
til kriteriene for godkjent parring på LV.  
- hovedfokus på å få startet og ferdigstilt rasekompendiene.  
- fysisk møte i AR i juni.  
- hannhundsamling ifm landssamling. AR ønsker å jobbe for at den blir mer 
verdsatt og nyttig for medlemmene. Liten respons fra hannhundeiere pr i dag. 
Publisere kompendie på nett før hannhundskue? AR tar kontakt med arrangør 
for landssamlingen i Trøndelag. 
- HD krav til hannhunder ifht 50% av avkom røntget. Vurderes. 
- Indeks på importhunder. J Ødegård jobber med dette. KRJ følger opp hvor 
langt dette har kommet. 

KRJ 
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Sak 16-021 Jaktrådet 
Geir H har ansvaret for godkjenning av resultater i NVC. 
- Uttak NM-lag vinter. Bronse til KV laget. 
- Begynt arbeidet med årshjul for jaktrådet. 
 

 

Sak 16-022 Fuglehunden 
- styringsprosess i FH. Møte på Gardermoen 6.4.16.  
Mette Møllerop har sagt opp sin stilling som redaktør i FH. 
 
Hva ønsker vi av innhold framover? 
Fornøyd med innhold. Viktig at det fortsatt er et fagblad. 
 

 

Sak 16-023 Regnskap 
Intet spesielt å melde. DK er en stor kostnad.  

 

Sak 16-024 Medlemsverving  
Tilbud på Camp Villmark: gratis medlemskap ut året. 15 nye medlemmer 
rekruttert. 
 
Lage et skriv med info om verving på messer e.l. der nye medlemmer tilbys 
gratis medlemsskap første året. Sjekke ut hvilken kostnad dette er for klubben 
og tas opp igjen på neste møte. 
 
Følge opp oppdrettere med en insentivordning, f.eks vervepremie.  
 

MK/SKH 
 
 
 
Britt 

Sak 16-025 Tildeling av gullmerke  
Anders og Kai-Rune henvender seg til aktuelle distrikt for å komme med 
fullstendige CV’er på kandidater. 

 

Sak 16-026 DK Agder 
Utsettes til neste møte. 

 

Sak 16-027 FKF samarbeidsavtale mellom NJFF og NKK 
Innspill gis til Britt innen 15. april. 

Alle 

Sak 16-028 
 

Nye lover for NKK 
FKF følger opp dette. 

 

   
 

EVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innkommet post 

Brosjyre om Vorstehhund. Trykkes opp i nytt opplag. 
 
Landssamling 2018 
AGL jobber med Hordalandgruppa ifht arrangement i samarbeid med Buskerud. 
 
DK 2017 
Bestille på Olavsgaard fredag til søndag med forbehold om bare fra lørdag til 
søndag. 

Britt 
 
 
 
 
Britt 

 
Valg FKF 2016 
FKF – Lovendring Norsk Vorstehhundklubb 
E-post – Litt av hvert fra O/A. 
NKK – Informasjon fra lovutvalget 
FKF – Brev fra styret i FKF 
NKK – Protokoll fra møte i NKKs jakthundkomitee 01.03.16 
FKF – Høring. Samarbeidsavtale mellom NJFF og NKK 
NKK – Til raseklubbene ang registreringsrestriksjoner 
NKK – Invitasjon til dialogmøte 
Anerkjent prøve refnr 50-16015 
E-post fra Magasinet Jakt 
FKF – Apport Høring 
DOOA - Hundeavl 
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