
Agenda styremøte 14..12. 15 
 

                             Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO:   Styremøte mandag 14.des 2015   
 

Styret: Leder Tore Kallekleiv, nestleder Øystein Eriksen, 
leder AR Kai Rune Johannessen,Fuglehunden Harriet Wiggen, jaktråd Rune 
Fossum og Marius Kjønsberg, styrem Signe Karin Hotvedt ,Web/nye 
medlemmer/PR  
Bente Holm  kasserer, Unn Johannessen sekretær  (ikke styremedlemmer 
Til stede. TK,ØE,KRJ,HW,MK,SKH BH, UJ 
Meldt forfall  Rune Fossum 

Neste leder Fuglehunden Settes opp på neste styremøte for 2016 

Neste styremøter 
 

  4.januar 2016. 
    

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne forrige ref   Godkjent med en foranding i møtedeltagelse. KRJ var 
ikke tilstede.. 

Alle 

Sak 15-059 Sekretær NVK 
Britt Svendsen tilsatt som ny sekretær fra 1.1.16 Tore kontakter henne. 
Marius ser på ny stillingsinstruks og Unn setter henne inn i jobben. 
Innkalles til neste styremøte 

Tore 

Sak 15-060 Søknad om dommelevstatus - Lars Hjelmtvedt Kandidat anbefales. V/T 
kontaktes og bes om å sende sktivitetsplan og inviterer han til å være 
med på aktiviteter for å få innblikk i hvordan vorstehrasen jobber. Sekr 
sender svar til NKK. 

Kai Rune 

Sak 15-061 Brev fra Norsk Irsksetterklubb 10.12.15 
NVK er ikke enig i NISK sitt forslag. Mange er medlemmer for å få FH og 
klubben vil miste medlemmer hvis det reduseres på nr eller den uteblir. Forslag 
om at redaktørene kommer sammen og ser på nytt stoff som oppgraderer 
bladet . 

Alle 

Sak 15-062 Landssamling 2017 O/A har søkt og fått landssamlingen. Sekr tilskriver OA. 
Nettred legger ut på nett søknadsfrist for 2018 med info om hva som skal være 
med i landssamlingen, Bla utstillingsfristen som er over 1 år i forveien for 
arrangemanget. 

Tore 

Sak 15-063 Klage FKF-vedr. Gjennomføring av Trippelprøven. Sendt svar til FKF. Fått 
tilbakemelding med ros for et meget godt gjennomført arrangement.  

Tore 

 
Sak 15-064 

  
Årbokas Status 
 
Boka er ute hos medlemmene. Årbokas skjebne tas opp til diskusjon på DK 

 
Tore 

Sak 15-065 
 
 

DK 
Handlingsplan. Gruppene ser på hva de vil ha på handlingsplanen og tar med 
forslag til neste styremøte. 
Årsberetningene- AR - Leder- Jaktrådet -FH –IT Leveres til neste styremøte 
Invitasjoner  Jaktrådet sender ut invitasjoner til årets hunder. Sekr sender 
invitasjon til æresmedlemmer FKF og NKK. Bilder av årets hunder sendes 
snarest til sekr. NVC diplomer må bestilles. Vandrepremier må fremskaffes til 
DK. Sekr sjekker beholdning av diplomer for avls og oppdretterprisen 

Alle 

   

   



Agenda styremøte 14..12. 15 
 

Regnskap Budsjett/Regnskap Budsjett legges frem på neste styremøte og gruppene ser 
på sine poster . Regnskap er ikke helt klart og skal til revidering før det legges 
frem for styret. 

Bente 

Avlsrådet Nye inndekser er kjørt og levert AR.  Det jobbes med en bedre løsning å takle 
innporter på. Utplokk av gamle avlshunder er foretatt.Nytt medlem i AR er ikke 
klart enda. KRJ jobber med saken.  
 

Kai Rune 

Jaktrådet JAKTRÅDET NVK, Oppgaver dommerkonferanse 2016 Marius og Rune sender 
svar på dette Kåringer av nvc og årets hunder lagt ut på nett.  

Marius/Rune 

 ”Fuglehunden”   
 

Nytt blad i trykken.  Harriet 

IT Facebook-siden vår (retningslinjer, policy ) Enighet om å fortsette siden 
retningslinjer legges frem på nytt neste styremøte(fra april) 
Fremtiden for vorsteh.no,  Nettleverandør legger ned siden vår i 2016 og 
det må sees på en ny løsning før den tid. Nettred ser på alternativer 
sammen med Ståle Garborg og legger frem 2 alternativer på neste 
styremøte. 
e-posttjeneste ? 
Lovene på nett? Marius ser på denne saken og legger den frem på neste 
styremøte for godkjenning. 

Signe Karin 
 

EVT 
 
 
Innkommet Post 

Kommet inn forslag på æresmedlem som styret behandlet og legger frem for 
distriktene. 

 

NKK Anerkjente prøver 51-15047 54-15013  REFNR 55-15005  REFNR 55-15007  REFNR 56-15005 56-15007 til info 
Edition 7/8 + 9 + 10 DD-Blätter til info 
Epostendringer til info 
Pål Andersen Gratulerer med vell gjennomført seminar  til info 
Høring nettvettpolicy for FKF.  Signe Karin ser på dete oglegger frem på neste styremøte 
NKK Info om hovedkravkjøring 2016 til info 
Korrektur av terminliste for jakt- og brukshundprøver 2016 NKK til info 
FUGlehunden LITT AV HVERT til info 

FKFMedlemskontingent 2015. til info 

NKK RS til info 

NKK RS - Informasjon etter representantskapsmøtet. Til info 

NKK Ny runde for oppnevning av medlemmer til KG AGILITY, 2016 - tidligere forslag forkastet til info 

Protokoll fra møte avholdt i NKKs jakthundkomitè 24. november til info 

FKF Rapportering aversjonsdressur. Til info 

Referat styremøte FKF 16.11. til info 

Styrereferater fra FKF 15.10. og 2.11. til info 

:  Til jaktprøvearrangører – Spørreskjema til info 

Gunnar Klingwall SV: Ny Fane: Valpelistetil info 

NKK Søknad utstillinger 2017.til info 

VS: Evaluering Norsk Derby 2015. til info 

Vedr. rapport på hund forfulgt rein. Norsk Vorstehhundklubb. Ref. nr. 51-15034 til info 

Vedr. rapport på hund som har vist uønsket adferd mot andre hunder. Norsk Gordonsetter klubb. Ref. nr. 51-15027 til info 

 

 

For NVK  

Unn Johannessen 

sekr 

http://vorsteh.no/

