
Agenda styremøte 6..11. 15 
 

                             Referat styremøte NVK nov 2015 
 

 
 

DATO: Styremøte fredag 6. november  2015 kl 20.00  Clarion Gardermoen Airport Hotell 
 

Styret: Tore Kallekleiv, Marius Kjønsberg, Rune Fossum, Bente Holm, Signe Karin 
Hotvedt (referat)  
Forfall: Kai-Rune Johannessen, Øystein Eriksen, Harriet Wiggen, Unn Johannessen. 
Knut Esbjørnsen har fratrådt. 

Neste leder Fuglehunden Leder i januar, nye styremedlemmer nummeret etter. 

Neste styremøter 
 

15. des (Skype) 
    
 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Referat styremøte 21. oktober 2015. Godkjent.   Alle 

Sak 15-053 Trippelprøven. Brev fra FKF med klage på gjennomføring av partioppsett. 
Jaktrådet skal for fremtiden være ansvarlig for alle høystatusprøver. Leder for 
jaktrådet skal være med i prøvekomiteen. NVK skal arrangere NM høyfjell på 
Kongsvoll i 2018. Saken blir drøftet på nytt SM så snart det foreligger rapport 
fra NKK og prøveleder har levert sin rapport. Saken opp på neste SM når 
Harriet er til stede. 
 
 
 

Alle 

Sak 15-054 Medlemsverving. Totalt antall hunder ca 1900. Antall registerte vorstehere er 
mer enn halvert siden 90-tallet. Det er et mål at alle som har vorsteher er 
medlem i NVK. Prinsippet må være at det skal være en fordel å være medlem, 
og det bør vi synliggjøre.  Eksempel er rabatterte priser for medlemmer, og 
fortrinnsrett på arrangementer.  
Øke andelen av aktive medlemmer for ikke å bruke opp folk. Mye aktiviteter 
henger på veldig få personer. Det er et mål at klubben utdanner flere 
instruktører, slik at flere kan få tilbud om kurs og instruktører ikke blir utslitt. 
HS inviterer NVK Buskerud til å komme med forslag til en instruktørsamling i 
Østlands-regionen basert på FKF- eller NKK-opplegget. 
HS ønsker å få laget et organisasjonsopplegg/hefte for nye tillitsvalgte hvor 
visjonsplakaten blir flettet inn. Inn i handlingsplanen for 2016. 
Videre på neste SM: Tema på fredag på DK/RS 2016. 
Verveordning/incentivordning for disktrikter og oppdrettere opp på DK. 
Marius forbereder et diskusjonsopplegg til DK. 
 

Marius 

 
Sak 15-055 

DK RS 2016 Bestilt på Olavsgaard Gjestegård 5. - 7. februar 2016. Unn sender 
innkalling til distriktene med frist for å melde innkomne forslag. Alle DK må 
sende inn årsberetninger og regnskap for 2015.  
Jaktrådet, AR, Fuglehunden, IT/web sender inn årsberetninger 31.12. 
 

Alle 

Sak 15-056 Brev fra ET som etterlyser svar på HS' oppfølging av mail fra RB datert 14. mai 
til valgkomiteen, HS og AR-medlemmer hvor RB ønsker å fratre som AR-
medlem snarest mulig. HS tar ønsket fra RB til etterretning. Tore svarer ET om 
hovedstyrets beslutning. 
 

Tore 

Sak 15-057 Økonomi styremøter. Det planlagte skypemøtet i november er erstattet av  
fysisk styremøte på Gardermoen i forbindelse med Avlskonferansen. Det 

Tore 
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fysiske desembermøtet tas på skype.  

 
Sak 15-058 

  
Årbokas Status. Boka er ferdig trykket og klar til utsendelse. Usikkert 
hvorfordfen ikke er i postkassene, men den skal være like rundt hjørnet. 

 
Tore 

 
 
 

  

   

   

Regnskap Budsjett. Årboka er så forsinket at annonseinntektene og frivillig bidrag ikke 
rekker å komme med på årets regnskap. Regnskapsåret avsluttes 30. 
november. Dermed må inntektene føres på 2016.  
Etter forhandlinger med Derbykomiteen går Trippelprøven i null.  
Bente trenger innspill til neste HS hvor budsjettet skal vedtas. 
Innspill til handlingsplan må også foreligge til neste HS. 

Bente 

Avlsrådet  
 

Kai Rune 

Jaktrådet  Marius/Rune 

 ”Fuglehunden”   
 

 Harriet 

IT Facebook. Utsettes til neste SM. Viktig at alle i HS og AP er positive til å delta.  
Fortsatt god trafikk på nettsidene, men Scootr/Tag Studio gir ikke tilgang til 
underlagstall. Driftsavtale mangler. Signe holder kontakt. 

Signe Karin 
 

EVT 
 
 
Innkommet Post 

Post tatt til orientering.  
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