
Referat styremøte 28.juli - telefonmøte
Tilstede: Robert Brenden, Pål Andersen, Kai Rune Johannessen, Anders Simensrud, Bente 
Holm, Unn Johannessen
Meldt forfall: Trond Leganger
Ikke møtt: Wanja Andersen, Øystein Dahl

• Gjennomgang av forrige styremøtes referat
Anders lagt fram liste på vandrepremiene.
Hannhundskuet ble arrangert etter styrets smak. For fremtiden er det ønskelig at skuet 
evt legges inn midt på dagen da det ble glissent med publikum på de siste hundene.
I praksis kan det legges inn en ekstra lang lunchpause slik at også dommerne kan få 
sett på hannhundene.
Lederen:  Det var sponsor v/Øystein Dahl som skulle skrevet lederen denne gangen.
Den var ikke innsendt så Pål Andersen skrev innlegget for kommende nummer

• DK Oppland
Ståle Garborg kan ikke fungere som DK i Oppland pga flytting så det blir sendt mail 
til Tore Semb for å forespørre om han kan være  DK der.
Det er ønske fra styret om en mer synlig DK i dette distriktet.
IT må endre kontakten på nett og i Fuglehunden.

• Web Wanja
Nettsidene/Tag-  Siden er ikke tilfredstillende enda og Pål avtaler møte med Tag så 
fort som mulig. Gruppene må da være grundig forberedt med sine kravspekk før møtet 
slik at det kan ryddes opp i ting som ikke fungerer. Kai Rune samarbeider med Wanja 
ang kravspekket. Det må settes opp en liste i prioritert rekkefølge.
Wanja må også lese seg opp på kontrakten som er inngått med TAG studio. 

            Oppdatering på denne saken kommer på agendaen på neste styremøte.
            Mannskapsstatus redaksjon/kostnader – 

Bente sjekker opp hvor mye ekstra som er brukt på nettsiden
            Sender spesifiserte fakturaer ut til styret for gjennomgang.

            Det må nå tas grep i web redaksjonen slik at de fire som jobber der får sine spesifiserte 
            arbeidsoppgaver. Det er IT ansvarlig som må ta grep om dette. Arbeidsoppgavene må 
            defineres slik at alle er trygge på hva som skal gjøres. 

            
            

• Regnskap/Budsjett –Bente 
      Status – regnskapet ser bra ut 
      Moms – klubben har mottatt kr.4641,- i momkompensasjon
      Styret ønsker en oppdatering på regelverket ang dette og Pål tar dette med RU
      Jubileumsfest- resultat
      Kostnader jubileumsfesten – 55000,-
    

• Jaktrådet Anders



VM – Anders er lagleder for det kontinentale VM laget. Han gir info til deltagerene og 
kontakter Kjell Duedal direkte ang informasjonen som skal gis til deltagerene. Ståle 
Garborg er med for å bisitte web siden for de kontinentale rasene. Det er ønske om 
støtte fra de andre klubbene for denne biten.
Han legger ut info fortløpende på nettsiden vår.
Listen for vandrepremiene er nesten klar. Det mangler fortsatt et par vandrepremier, 
bla to lysestaker i sølv som det ikke er gravert noe på. 
Statutter for gavepremie fra Bjørn Stang er forelagt styret og Anders ser på dette og 
kommer med styrets forslag til han. 

• Årboka  Trond
Status
Årboka er i trykken og er snart klar for utsendelse.

• FKF RS   pål –Pål refererte fra årets RS som i år var 1 dag . referat et ligger ute på 
nettsiden til FKF

• Avlsrådet  Kai Rune
Info- Hans Kauper-  AR bruker et annet lab.enn Hans Kauper for sine testresultater og 
forholder seg til dette. vW testresultater publiseres fortløpende på norske og 
utenlandske hunder av særlig norsk interesse. Dette loigger ute på nettsiden under AR-
fanen , og under fanen ”Skjemaer” kan alle gå inn og se den totale oversikt over 
testresultatene.
Status indekser- AR sender ut redegjørelse for AV og LV om bruk av indeksene.
AR legger fram indeksliste på neste styremøte
Status halekupering –avvente med å purre dette opp pga ferietiden.

            Kritikkskriverene – Det har vært problemer med å skrive inn kritikkene på den nye   
            nettsiden. Kai Rune og Ståle Garborg har sendt ut info til kritikkskriverene om å 
            avvente med å skrive mer før dette er ordnet opp i av TAG .

• Sponsorer Øystein
Pål følger opp skriftlig kontrakt med LABB de denne ikke er forelagt styret enda.
Kontrakt med bladet Jakt er undertegnet og de har fått adresselister. Pål følger opp ang 
midler som klubben skal ha. 

Redaktørstatus- Det jobbes fortsatt med å skaffe ny redaktør til FH

Lover og vedtekter. 
Lover og vedtekter er foreldet og det må utarbeides på nytt
Alle styremedlemmene + sekretær og kasserer ser på sin del av vedtekter/arbeidsoppgaver 
og kommer med forslag innen 6. oktober.

Innkommet post:
NKK innspill til agenda for møte   Nordisk jakthundgruppe -Til info
FKF Endring tidspunkt NM vinter – til info
FKF Ref styremøte10/6 -ligger på FKF hjemmeside
NKK JF mandatet for NKK jakthundkomite – til info
FKF momskompensasjon- mottatt monskompensasjon
FKF Lovkomite FKF-  til info
Hans Keuper – til info



NKK Eksklusjonsvedtak- til info
NKK Avlsrådskurs 2011- Kai Rune sjekker hvem fra AR som kan delta. Styret ønsker at 
han representer. 

Neste leder: jaktrådet
Neste styremøte 31.august
Det er ønske om at styremøtet starter tidligere på kvelden da ofte blir midnatt før det 
avsluttes. Tirsdager kl 19.00 er foreslått.
Styremedlemmer må gi beskjed tidligere dersom de ikke kan delta. Det er for sent med en 
halvtimes varsel.

For NVK
Unn Johannessen
sekr


