
Referat styremøte 27.9.2016 
 

                         Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO: Styremøte 27. september 2016  kl. 19.00 
 

Styret: Anders Simensrud, Øystein Eriksen, Signe K. Hotvedt, Harriet Wiggen, Geir Henning 
Strøm. 
 
Britt Svendsen sekretær  (ikke styremedlem). 
 

Neste leder Fuglehunden FH 06-16 (frist 01.10.16) Jaktrådet 

Neste styremøter 
 

27.09.16 kl. 19.00 
26.10.16 kl. 19.00 
29.11.16 kl. 19.00 
15.12.16 (fysisk møte?) 
Husk å sette av datoene i kalenderen allerede nå! 
 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne referat fra 27.09.2016  
Referatet er godkjent.  
 

Alle 

Sak 16-052 IT v/Signe Karin og Harriet 
Trafikken på nettsiden ligger litt under fjoråret på samme tid. Årsaken er 
muligens at vi på denne tiden i fjor hadde arrangøransvar for både NM Skog og 
Trippelprøven. 
Idium har nå satt opp nettsiden, og vi skal ha et møte der vi begynner 
testperioden. Dato for dette er ikke satt. 
Etter en testperiode som medlemmene i redaksjonsgruppa må gjøre, skal det 
være en runde med evt rettelser/korrigeringer før opplæring av skribenter. 
Når det gjelder det samle innholdet på nettsiden, så vil det koste i 
størrelsesorden 4-5000 kr å få dette ut som såkalte xml-filer fra Scootr. Ståle 
Garborg har kontakten med Scootr. 
Da får vi hånd om innholdet inkl alle bildene. Dersom dette skal inn på nye 
nettsider, må det gjøre en importjobb av Idium. 
 
Opplæring vil skje i form av manual og web-seminar. Distriktene må peke ut 
hvem som skal publisere i distriktene. Det sendes e-post til distriktene som 
informerer om framdrift osv. Signe utformer et forslag til info. 
 
NVC – avventer tilbakemelding fra G. Heggertveit. 
 

 

Sak 16-053 Avlsrådet 
- indeks utenlandske hunder. Vil komme i løpet av 14 dager. Det bør skrives en 
artikkel på hjemmesiden som informerer godt. 
- oppdatering av indekser vil skje i løpet av de nærmeste dagene. 
- Signe etterlyser referatene fra AR. Må legges ut på nett. 
 

 

Sak 16-054 Jaktrådet 
- VM. Tilbakemelding om dårlig informasjon og oppfølging. Kommer søknad om 
økonomisk stønad fra deltakerne. 
- NM lavland. Uttak gjøres etter Vestfold I. 
 

 

Sak 16-055 Fuglehunden 
Manusfrist 1. oktober. 
 

 

Sak 16-056 Regnskap 
Utsettes til neste møte. 

 



Referat styremøte 27.9.2016 
 

Sak 16-057 DK 2017 
Olavsgaard hotell er bestilt helgen 27.-29. januar 2017. 
Agenda for helgen settes i styremøtet i desember. 
 

 

   

   
 

EVT 
 
 
 
 
 
 
Innkommet post 

Apportsaken tas opp i RU og HS i NVK fremmer sak for DK 2017. 
 
NVC – det foreslås at det settes opp en ny premie for beste VK hund i NVC. 
Jaktrådet lager sak til neste styremøte. 
 
 
 

 

 
NVK O/A – Landssamling 2020 og 2021/dommere til jaktprøver. O/A innvilges landssamlingen i 2020. 
Arrangør av Landssamlingen for 2021 avventes til senere. Anders sender en e-post til dommere i 
klubben med en oppfordring om å stille som dommere på klubbens prøver.  
NKK – Innkalling til RS 
NKK – Søknad om prøver 
NKK – Søknad om Konge og eller NKK pokal 
NKK – Anerkjent prøve refnr 55-16014 
NKK – Protokoll fra møte i NKKs jakthundkomite 06.09.16 
NKK – Anerkjent prøve refnr 54-16004 
NKK – Anerkjent prøve refnr 55-16012 
NKK – Anerkjent prøve refnr 54-16017 
NKK – Anerkjent prøve refnr 54-16021 
NKK – Anerkjent prøve refnr 54-16006 
NKK – Anerkjent prøve refnr 55-16016 
 


