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Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO: Styremøte 6.mai skype 

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

Tilstede: TK,MW, ØE,RF,KRJ,OØ,HW, UJ 
Meldt forfall: BH 

Neste leder Fuglehunden Ola Øie 

Neste styremøter 
 

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

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne forrige ref   Godkjent og legges på nett. Sendes DR Alle 

Sak 14-022 Opprette et utstillingsutvalg i NVK. 

3 personer foreslått  i en gruppe fra alle tre raser som skal sortere under AR. Et mandat 

utarbeides for denne gruppen som gruppen selv er med på å ferdigstille 

Det skal vurderes å opprette en utstillingspremie til beste utstillingshund i klubben 

Alle 

Sak 14-023 Annonsering på nettsiden for andre klubber 
 Red har ansvar for å sortere det som skal på nettsiden Styret har tillit til red 
som setter inn stoff/annonser som har aktiviteter som våre medlemmer har 
nytte av og som ikke kolliderer med egne aktiviteter 
 

Marie 

 Sak 14-024                          Ny redaktør årboka. Harriet sender forespørsel til Distriktskontaktene ang ny 
redaktør for årboka 2013. Den skal settes opp etter mal for 2012. Legges som 
sak til neste DK om fremtiden. Nett eller papir. 

Alle 

Sak 14-025 Innføring av kjent DNA-status vWD type II  Sunnhetsutvalget godkjent. KR 
informerer DR ang innholdet. Sender brev til distriktene og legger på nett 

Kai Rune 

Sak 14-026 Søknad om dommerutvidelse. Kandidater Børge Espeland og Rune Tyvold 
godkjent og svarskjema sendt til NKK av sekr.  

 

Sak 14-027 Brukerhåndboka på nett. Gruppen jobber med forslag som legges frem på 
neste styremøte 

 

Sak 14-028 Arbeidsrutiner i HS  
Referater sendes DR etter godkjenning. Kopi til FKF 
Sortere mailer til gruppene og bare sende til leder det som er relevant  

 

 Sak 14-029 Brev til valpekjøpere/nye medlemmer Marie lagt frem forslag som finpusses og 
legges frem på neste styremøte. Viktig med info fra AR når oppdrettere søker 
om parring.  

 

   

Regnskap Regnskap Sendes til styret når det er klart 
Distriktskonferansen neste år. Se på alternativer for konferansen. Årets ble 
veldig kostbar og i forhold til klubbens økonomi må det et rimeligere alternativ 
sees på 
Medlemsantall har økt til 1334 men fortsatt 135 mindre enn i fjor. 
Henvendelse sendes til distriktene om å se på medlemslister og evt kontakte 
medlemmer som har falt ut. Sekr og leder ser på dette 

 

Avlsrådet Valpeannonser rutiner. En annonse pr parring. Planlagte skal ikke i FH bare 
godkjente parringer. Tilbakemeld gis til sekr på tomme parringer.  
 
KR informerte om sak – EBJ – som skal opp på neste styremøte. Sak om 
autoimmunitet i huden på korthår 
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Jaktrådet Vinterens NVC hunder kåres nå.  
Litt problemer med apportregistreringer som må gjøres manuelt 
VM frist  legges opp i nettsiden 
TK lager skriv til sentralt dommerutvalg og sender til FKF. 

 

 ”Fuglehunden”   
 

Frist neste leder 20.mai 
Buskerud klaget på annonse i FH. Vanskelig å lese når det blir for mye info 

 

IT OØ orienterte ang IT strategimøte i NKK.Stor satsning er nødvendig men 
økonomien er dårlig så foreløpig ligger satsningen på is. 
 Referat fra møtet legges ut når det foreligger 

 
 

EVT Sak 6 og sak 7 fra RS er ikke endret og Marius ser på dette og ferdigstiller. 
Referenter og protokollunderskrivere kontaktes 
 
Kritikker – ikke klart enda hvordan disse skal inn i den nye databasen vår. 
Foreløpig ligger de hos sekr. 
 
Instrukser ikke klare enda- settes opp til neste styremøte 
 
Aktivitetshjul ferdig til neste møte 
 
Sak neste møte- ressurskartlegging 

 

Innkommet post: NKK Bestilling 122462 – 129404 til info 
FKF Båndtvangsdispensal. Til info 
 

 

 Astrid Indrebø Innføring av kjent DNA-status vWD type II til info 
Buskerud Landssamling 2014sjon april til info 
Hans Heuper Mai 2014 Auskunft DD DNA-vWD-Databank NL einschl. 3 til 
infoAnlagen - May 2014 Information DD DNA-vWD-Databank NL incl. 3 
attachments Til info 
Medlemsmøte i NVK O/A om avl Til info 
NKK NKK RS 2014 OBS FRIST 6.JUNI til info 
NKKPSV: Innkalling koordineringsmøte - frist svar 22. april.Til info 
NKK Protokoll fra møte avholdt i NKKs jakthundkomitè den 25. mars 2014 Til 
info 
NKKs ekstraordinære representantskapsmøte Til info 
SV: Høring - NKKs ressurskartlegging FRIST 20.juni 
NKK Søknad om dispensasjon Til info 
FKF VS: Dommerforslag til NKKs utstillinger - AR ser på dette 
 

 

 
 
 
For NVK 
Unn Johannessen 
sekr 


