
Referat  styremøte 4.januar 2012 - 1 - 2012.01.24 

          Referat styremøte NVK 
 
 

DATO: 4.1 på skype  
Klokka 19.00 

Tilstede: Pål Andersen, Kai Rune Johannessen, Øystein 
Eriksen, Anders Simensrud, Robert Brenden, Bente 
Holm, Unn Johannessen.  
Meldt forfall Wanja Andersen 

Neste leder Leder 

Neste styremøte 29.1 etter RS 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 
UTFØRT:  

Godkjenne forrige referat OK   

 
DK 

Saker: Alle sakene til RS gjennomgått og diskutert 
Innkalling: OK 
Program :OK 
Valg: OK 
Invitasjoner:Sendt til æresmedlemmer. 
Henting flyplass. Alle som har plass henter på 
flyplassen. 
 

Alle  

Sponsor Avtaler: Hovedsponsor krever å ha plass på 
hovedside + på distriktenes sider. De aksepterer at 
distriktene har logo fra sine sponsorer på sin side. 
Øystein tar kontakt med Marie og Ståle ang hvordan 
dette skal organiseres på nettsiden. 
Pål-Bente tar kontakt med bladet Jakt ang vasking 
av medlemslisten og sponsorpenger derfra. 

Øystein  

 
Avlsrådet 

AR har fått aksept til å sende brev til NKK ang ikke 
tillatt farge på SV. Dette for klargjøre hvordan evt 
registrering av valper etter hunder som ikke har farge 
etter rasestandarden skal håndteres 
Referat fra felles AR lagt frem. Vedlegges referatet 
Nytt møte 8.februar 
Mange feil i tabellene som ligger på nett. Det 
anmodes om å melde inn feil som er oppdaget slik at 
de kan rettes opp. Det blir feil i listene når de kjøres 
fra Dog Web og over i vårt system. Det har ingen 
innvirkning på indeksene da disse ikke har med 
premier. 
Det er satt av en sum i budsjettet og AR er bedt om 
å sende en ny kravspekktil TAG og en annen 
leverandør. Kai Rune og Ståle utarbeider en detaljert 
kravspekk og kvalitetsikrer at vi nå får det vi spør 
om. Revidert tilbud skal fremlegges styret når det er 
klart. 
 
 

Kai Rune  

Årboka/Jubileumsboka Status: intet nytt om jubileumsboka. Kai Rune tar 
kontakt med Trond angående materiell fra årboka og 
jobber  for å få fram en løsning. 
 

  

Jaktrådet  
Trippelprøven 2012  - sted? 
Bente sjekker opp steder og priser for sekretariat 
under prøven 
 

Robert/Ande
rs 
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 Alle  

IT Tag Referat fra siste møte med Tag legges ved 
referat. Anders sjekker med Wanja om det er riktig 
referat som vi har fått 
 

Wanja/Ståle  

Regnskap Budsjett/Regnskap til DK. Budsjett og regnskap 
ferdig til utsendelse. Bente sender revisjonsberetning 
til sekr. 

Bente  

FKF lover 
 

Styret leser seg opp på lovforslaget og kommentar 
fra Bretonklubben vedlegges 

Pål  

Post: Hans Keuper jan 2012    Til info 
NKK Registrering av prøveresultater fra 1.januar -Til info 
NKK Beskriverkurs våren 2012 – Til info 
NKK Feiring av klubbjubieleum 2012- Til info 
Fuglehunden  Adressefil-Til info 
NKK  Endrede betalingsrutiner- Til info 
FKF Medlemsavgift 2012- Bente ordner dette. 
Ellen D. SV- nr1 2012 –Bente har sjekket medlemslistene ang dette 
Protokoll fra NKK`s ordinære RS- Til info 
NKK Lovutkast nye lover FKF- Til info 
NKK VS Norsk vorstehundklubb  - Kai Rune sender svar til NKK 
DK Nordland- til info 
 
 
 
For NVK 
Unn Johannessen 
sekr 


