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                         Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO: Styremøte 26. oktober 2016  kl. 19.00 
 

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

Neste leder Fuglehunden 01.17 Anders Simensrud 

Neste styremøter 
 

29.11.16 kl. 19.00 
15.12.16 (fysisk møte på Gardermoen)  
    

   
 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne referat fra 27.09.2016  
Referatet er godkjent. 
 

Alle 

Sak 16-058 IT v/Signe Karin 
Det er sendt ut e-post til DR’ene med informasjon om ny nettside. 
 
Det er avtalt overtagelse av ny nettside med Idium 27.10.2016. Harriet, Signe K, 
Morten Bøhmer og Ståle Garborg møter i overtagelsen. 
Deretter vil det være en 14 dagers periode der man melder inn feil som 
oppdages. Etter testperioden vil overtagelsen være endelig. Det er viktig å teste 
godt i denne perioden. 
Signe K legger inn innhold fra HS, AR og jaktrådet fra gammel nettside.  
 
Opplæring av dedikerte personer i distriktene via web-seminar og manual. 
 
NVC 
Tilbudt løsning er kostbar. Mulig det kan løses på annen måte via Plug-ins.  
Det jobbes videre med en Plug-In løsning. Øystein samarbeider med jaktrådet 
om utforming av excel-skjema for en slik løsning. 
 
Sponsorer på nettsiden. 
Lage eksempler på bannere i ny nettløsning som kan presenteres for 
potensielle sponsorer. Signe K lager forslag til neste styremøte. 
 

 

Sak 16-059 Avlsrådet 
- avlspris/oppdretterpris for LV. Kriteriene er ikke klare pr i dag. 
- indeks utenlandske hunder. Problemer med ID-systemet i NKK. Ulikt oppsett 
av reg.nr i gjennom årenes løp. Jørgen Ødegård jobber fortsatt med saken for å 
prøve å finne en løsning. Det er viktig at man får med tilstrekkelig ant hunder for 
å få en riktig indeks. 
- oppdatering av indekser. Det er pr i dag ikke gjort. Indeksene er sendt fra AR. 
- AR jobber med å fullføre rasekompendiene på de ulike rasene. 
- dommerkonferanse flyttes til januar 2018. 
- møte med vorstehhundklubben i Sverige er under planlegging. 
- Kai-Rune skriver en kort artikkel om indekser til nettsiden. 
 

 

Sak 16-060 Jaktrådet 
- VM 
Evaluering:  
Det ble flere gode premieringer på de kontinentale rasene i Danmark. Totalt ble 
det 4 premier i Middelshavs Cup’en og 2 premier i VM på de kontinentale 
rasene.  
Det har vært mye bråk/uro i forkant og under VM. Lagleder valgte å trekke seg 
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under VM. 
Audun Kristiansen er forespurt om å være ny FCI representant. Det bør også 
være en lagleder som har jobben over flere år. 
Evalueringen tas videre til RU. 
- NM lavland 
Laget ble tatt ut etter Vestfold I og tidligere resultater. SV-laget ble nr 6 og KV-
laget ble nr 8. Etter NM er det flere gode resultater på lavland som er positivt 
ifht fremtidige uttak. 
- NVC. Det nærmer seg slutten av sesongen og det er tett i toppen pr i dag. 
Noen skogsfuglprøver gjenstår. 
 

Sak 16-061 Fuglehunden 
Nytt nummer er rett rundt hjørnet. Savner flere bilder i artiklene fra distriktene. 
Harriet sender oppfordring til distriktene. 
 

 

Sak 16-062 Regnskap 
Bente har oversendt regnskap pr d.d. i 2016 og forslag til budsjett 2017. 
Utsetter saken til neste møte. 
 

 

   
 

EVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innkommet post 

Valg til RS 2017 
Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet sitt. 
 
Sponsorer 
Alle prøver å finne potensielle sponsorer till nettside og arrangementer. 
 
Mulighet for at distriktene bidrar med noe økonomiske midler til ny nettside? 
Tas opp på et senere styremøte. 
 
Dogs 4 All 
Raseparade i Dogs 4 All, 19. november. 
Anne Grete organiserer dette. Evt klesartikler. 
 
Vandrepremier, oppbevaring 
Gamle vandrepremier står lagret på loftet hos Anders. 
Settes opp på den nye klubbhytta til NVK Buskerud. 
 
Utstilling 2018 
Søknadsfrist 1. desember i 2018 til FKF.  
 

 

 
NKK – Anerkjent prøve refnr 56-16011 
VM deltakere – Søknad om økonomisk støtte. Vedtak: Styret støtter VM deltakere med 5.000 og deltaker 
i Middelhavs Cup får 2.000. 
NKK – Anerkjent prøve refnr 55-16009 
NKK – Anerkjent prøve refnr 55-16006 
FKF – Søknad om utstilling 2018 
NKK – Oppnevning av medlemmer til HS oppnevnte komiteer, 2017 
FKF – NKK RS 2016 
NKK – Anerkjent prøve refnr 56-16003 
NKK – Anerkjent prøve refnr 56-16006 
Norsk Myndeklubb – Kan samarbeidene raseklubber ha tillit til NKK’s lojalitet 
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