
Referatstyremøte 07.04.2014 
 

 Agenda styremøte NVK 
 

 
 

DATO: Styremøte 7-april skype 

Styret: Tore Kallekleiv leder Ola Øie Øystein nestleder Eriksen leder jaktråd, Rune Fossum 
jaktråd,årbok,  Harriet Wiggen Fuglehunden,styremedl, Marie Wien IT,. Marius 
Kjønsberg vara 
KRJ meldt forfall 
Bente Holm  kasserer, Unn Johannessen sekretær  (ikke styremedlemmer) 

Tilstede: Tore, Ola, Øystein, Marie, Bente og Harriet. 
Kai Rune meldt forfall 

Neste leder Fuglehunden Ola Øie 04-14, Jaktrådet 05-14. 

Neste styremøter 
 

 
Styremøter:  6.mai, 3.juni,19.august,9.sept,21.okt, 18.nov. 9.des 
 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne forrige ref 
 

HS 

Sak 14-022 Sammenstilling og tilrettelegging av lover og vedtekter til et ferdig 

dokument, og Styrets instrukser til sine komiteer/arbeidsutvalg. 

Presisering av lovene våre. 

Marius har språkvasket teksten i lover og vedtekter. Legges på nett så 

snart som mulig.  

Jaktrådet, kasserer, sekretær, webredaktør og Fuglehundenredaktør 

skal få utarbeidet instrukser. Alle respektive skal utarbeide en egen 

instruks som skal gjennomgås og evt vedtas på neste styremøte. 

Det skal også settes opp en aktivitetsplan/årshjul til neste styremøte slik 

at vi har en form for huskelapp for alle frister i løpet av et år. 

Arbeids/oppdrags kontrakter 

Oppsigelse skal være 3 mnd begge veier og kontraktene skal jobbes ut i forhold 
til norsk lovgivning. Marius jobber med disse frem til styremøtet 3.juni.  

MK 

Sak 14-023 IT strategi 
Ola har fått høringsinnspill fra FKF. Det skal være et møte på Gardermoen den 
28.april som Ola skal delta på. Ola kommer med informasjon på neste 
styremøte. 

OØ 

Sak 14-024                        Avlspris 
Avlsrådet har utarbeidet forslag til ny tekst som er godkjent og vedtatt av HS. 
Kriteriene for avlsprisen vil bli lagt ut på nett. 

KJ 

Sak 14-025 Referat fra RS – Brev fra V/T 
Harriet Wiggen, Lone Gudim, Gunnar Klingwall og Geir Sve skal gå gjennom 
kommentarer fra O/A og V/T og svarer per mail. 

 

Sak 14-026 Sak fra styremøte juni 2013.- fjerne tekst fra referat 
Marie endrer teksten og legger referatet ut på nytt. 
 

MW 

Sak 14-027 Søknad fra Buskerud landssamling 2014 
Søknaden avslås da den ikke oppfyller kriteriene for distriktstiltak. 
 

HS 

Sak 14-028 Medlemsantall (1252 pr 5.4 – 1452 31/12) 
Vi har ca 200 mindre medlemmer hittil i år enn i 2013. Dette tilsvarer 90000 i 
tapte inntekter. Dette er medlemmer som fortsatt ikke har betalt kontingent.  

BH 

Formatert: Skriftfarge: Svart



Referatstyremøte 07.04.2014 
 

Regnskap Regnskap 
Veldig positivt at det er kommet inn nesten 186000,- fra medlemmer som har 
betalt inn giroen som lå ved jubileumsboken.  
Distriktskonferansen –2013 og neste års konferanse 
 
Kostnadene gikk langt over budsjettet. Hva gjør vi til neste år? HS utfordrer 
DK’er til å komme med innspill. Unn jobber videre med dette. 
Brukerhåndboka 
Marie, Bente og Rune skal jobbe videre med denne. 

BH 

Avlsrådet Valpeannonser rutiner/hvordan håndtere prøvekritikkene 2014 
Utsettes til neste styremøte. 

 

Jaktrådet Premier- hva skal NVK dekke til tittelvinnerne 
Fra 2013 dekker NVK kostnadene for premiene til NVK titlene. 
Utestenging fra Svenske prøver 
Tore har vært i kontakt med FKF som videre har hatt kontakt med svensk side. 
Saken ble ikke behandlet på møtet i helgen mellom Svensk Jegerforbund og 
SKK og dermed fortsetter vi som før. Norske hunder kan fortsatt stille og trene i 
Sverige. 

ØE 

 ”Fuglehunden”   
 

Redaktør ønsker en dialog frem til neste styremøte om vi skal ta 
parringsannonser ut av FH. Harriet sender en mail til avlsrådet. 

HW 

IT Forslag på brev til nye medlemmer/valpekjøpere 
Marie har laget et utkast, men det gjenstår en del finpussing. Marie har utkastet 
klart til neste styremøte. 
Powerpoint 
Marie får flere innspill under styremøtet og tar gjerne mot flere på mail. Nytt 
forslag presenteres på neste styremøte. 

MW 
 

EVT   

Innkommet post: NKK Anerkjent prøve REFNR 50-14011 
NKK Bestilling 87835 88814 113022 
NKK Dialogmøte 2013 
Fwd: Edition 02/2014 DD-Blätter ( Kai Rune forandra dr?) 
FKF Fwd: Høring Instruktørutdanning Fase I & II 
NKK Høring - NKKs ressurskartlegging 
NKK Høring - NKKs strategiplan 
FKF Koordineringsmøte. 
NKK Medlemskontintent 2014 – purring 
FKF Momsrefusjon for regnskap 2013. 
NKKNKKs ekstraordinære representantskapsmøte 
NKKs ekstraordinære representantskapsmøte torsdag 24. april 2014 
NKKs ekstraordinære representantskapsmøte torsdag 24. april 2014 
NKKs ekstraordinære representantskapsmøte, 24.04.14 
NKKPolitikkdokument NKK til høring hos FKFs medlemsklubber. 
NKK SV: Innspill til budsjett 2015- utdannelsen av jaktprøvedommere. 
 
 
 

 

 


