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Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO: 11.12 SAS Radisson Gardermoen kl 17.00 

Styret: Pål Andersen (PA) Robert Brenden (RB)  
Kai Rune Johannesen (KRJ) Øystein Eriksen (ØE)  
Rune Fossum (RF) Marie Wien (MW) Harriet Wiggen (HW) 
Sekr. Unn Johannessen (UJ) Kasserer Bente Holm (BH) 

Tilstede: PA, RB, RF, ØE, HW. MW, BH,UJ 
KR Meldt forfall 

Neste leder Fuglehunden Ledern 2013: Nr 1 Jaktrådet, nr 2 IT nr 3 Leder, nr 4 AR nr 5 Sponsor nr 6 Årboka 

Neste styremøter 
 

 
Styremøter i 2013 7.1 , 3.2 etter RS, 5.3, 9.4, 7.5,4.6 
20.8, 24.9, 22.10, 19.11 17.12 fysisk møte 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 
UTFØRT:  

Godkjenne forrige referat Godkjent med forandringer og legges på nett Alle  

Styresak Fremdrift av NVK`s lovkomite  
Lovkomiteen jobber med forslag fra FKF .Frist for innsending 
til styret er 3.januar. 
 
 
Jaktprøveregelverket ferdigbehandlet av NVK og videresendt 
til FKF 
 
DK/RS – årsrapporter. De som ikke har levert rapport enda 
må ha den ferdig senest 15.desember. Grovutkast kan 
innsendes hvor endelige tall kan føyes inn når alt er klart 
 
Invitasjoner DK 2013.  sekr sender invitasjoner til 
æresmedlemmer og jaktrådet inviterer vinnere av NVK titlene. 
 
Distriktenes årsrapporter og regnskaper. Alle må sende inn 
sine resultater på mail til sekr. Purres opp etter årsmøtene til 
distriktene 
 
 
Kriterier for vorstehstatuetten. PA lagt frem forslag som 
finpusses litt på og legges ut på nett 
 

PA 
 
Alle 
 
 
Alle 
 
 
 
Alle 
 
 
UJ 
 

 
 

Avlsrådet Disp parringer Styret gir AR fullmakt til å håndtere høringer fra 
NKK på disp. søknader . 
 
Nye indekser med høstresultater 2012 lister vaskes og legges 
på nett 
 
Robert presenterte et program som er knyttet opp mot dog 
web som er et system som flere benytter seg av nå. Det er et 
program som dekker det vi ikke får til hos TAG. Styret stiller 
seg positivt til dette og ber Robert om å presentere dette for 
AR med sterke anbefalinger fra styret. AR bør gkøre seg kjent 
med denne siden og komme med synspunkter til styret 
 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IT Lagringsmedium Marie lager en oppskrift på hvordan  filer kan 
lastes opp i TAG studio sitt system. 
 

MH  
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MW, HW og Gunnar Klingwall hadde møte med TAG studio 
uten at de kom til noen løsning på problemene våre. MW 
deltar på AR møte for å informere om resultatet fra møtet 

Jaktrådet Kåring av årets hunder  Alle hundene er kåret og NVC vinnere 
er lagt på nett. Årets NVK titler kunngjøres i neste FH 

ØE, RF  

Regnskap Budsjett- Ferdigstilles og kommentarer skrives før det er klart 
for utsendelse. 

BH 
Alle 

 

Årboka 2011  
Jubileumsbok 

Ferdigstillelse av årboka RF sjekker status med Terje 
Berntsen 
 
Jubileumsboka – status  PA snakker med Kjell Larsen om 
status på boka 

Alle 
 
 
 
 
 

 

Fuglehunden  
Mye stoff og lite plass til bilder denne gangen . 
Parringsannonser tar stor plass og det må innskrenkes til å 
bare ha en annonse pr parring i bladet . RB snakker med AR 
om dette 

HW  

 
 

   

EVT Rutiner på post. Kopi til leder på utsending av post avsender 
på mail skal ha kvittering på at post er mottatt. 
Innrapportering av jaktprøver oppfløgingspunkt på neste 
styremøte 
Fra nyttår begynner vi med saksnummer for å gjøre dwet 
lettere å finne tilbake til saker 
Ståle Garborg har jobbet med arkivet og sier nå at det har blitt 
borte. Jobber med saken. Mulig Ola Øie har backup? 
MH vil jobbe med å knytte skriv som følger Hedersbevisninger 
opp til navn som ligger på nettsiden. Prøver å gå tilbake i tid 
for å finne mer info om dette. 

 
 

 

Innkommet post: 
Lisbeth Reinertsen Kåring Årets hunder    til info 
NKK Minnesantekninger från NKU`s Jaktgrupp  til info 
Nils Brandstrup Jakthundkommite til info 
FKF Offisielle godkjente lover til info 
NKK Feiring av klubbjubileer  til info 
FKF Mangler rapportering jaktprøver i regi av NVK til info 
NKK Protokoll fra NKK`s 51.ordinære RS til info 
NKK Anerkjent prøve 54-11005 – 54-12003  til info 
FH VS Revidert Protokoll til info 
NKK Juletkalender  til info 
NKK Uttalelse fra raseklubb om søknad på disp på parring av tisper over 8 år  AR tar hand om dette 
etter fullmakt fra styret 
NKK AR kurs  RB sjekker om  påmelding er i orden 
Hans K des 2012   til info 
W-Dyreng Anbefalte dommere på våre raser? Bente Holm svart 
FH Nye medlemmer  Til info 
NKK Innstilling til inndeling av NKK`s hedersbevisninger  til info 
KR Titler fra utlandet  til info 
 
 
For NVK 
Unn Johannessen 
sekr 


