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Referat styremøte NVK 
 

 
 

DATO: Styremøte 17.des Rica Hotell Gardermoen 

Styret: Pål Andersen leder, Robert Brenden nestleder, Øystein Eriksen leder jaktråd, Rune 
Fossum jaktråd,årbok,  Harriet Wiggen Fuglehunden,styremedl, Marie Wien IT, Kai 
Rune Johannessen leder Avlsråd. 
 
Bente Holm  kasserer, Unn Johannessen sekretær  (ikke styremedlemmer) 

Tilstede: Pål Andersen, Robert Brenden , Øystein Eriksen (fra 16.30) Rune Fossum, Harriet 
Wiggen  Marie Houge Kai Rune Johannessen  Bente Holm  Unn Johannessen 

Neste leder Fuglehunden Ledern 2014 Nr 1 Jaktrådet 

Neste styremøter 
 

 
Styremøter:   Neste styremøte 8.januar 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

Godkjenne forrige referat Harriet korrigerer referat og sender til Marie og legges ut på nett 
 
 

    Alle 

Styresaker         13-025 
 

Høring – Brukerforum IT (BIT )mandat 

Ikke behandlet  
 

 
                          13-026 
                 
 
 
                 

 
Håndtering av usant rykte mot leder: 
  
 Styret har undersøkt saken grundig og mottatt informasjon fra impliserte i 
saken, som til fulle avkrefter ryktene. Styret beklager å måtte registrere at 
tillitsvalgte i vår egen organisasjon åpenbart har bidratt til 
ryktespredningen. Styret avslutter med dette denne saken. 

 

 
 
Alle 

 
                         13-027  

 
Distriktskonferansen: 
Program  Sekretær setter opp program til neste styremøte 
Innkallelse Sendes til distriktene senest 2 uker for møtedato 
Forslag Innkomne forslag til nå sett på og kommentert av HS 
Kasserer ser på kontingent for 2015 

Jørgen Ødegård holder foredrag om indekser 
Redaktør av Årboka inviteres fredag til informasjon om den nye 
årboka 
Inntil 2 personer fra FKF kan inviteres på RS. Sekr sender invitasjon 
 

 
Alle 
 
 

Avlsrådet                       
                      13-028 
 

 
Mandat vedtekter og instrukser  
Styret støtter forslag fra avlsrådet og sender tilbakemelding til lovkomiteen 
Innkommet notat fra AR om fargebeskrivelse ved registrering av vorsteh-
valper.  Styret tilslutter seg notatet og anmoder om at AR utformer skriv til 
NKK om saken.  
 
Resultater av gentester for blødersjukdommen vWD vil heretter bli 
registrert i et sentralt register hos NKK. Dette innebærer bl.a. at NKK 
automatisk vil nekte å registrere valper der begge hundene er bærere av 
genet for sjukdommen. NVK’s regler om at begge foreldre skal være fri for 
genet for å godkjenne paring vil bestå. 
. 

 

KRJ/RB 
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                       IT 

Robert Brenden informerte om ny hundedatabase på nettsiden vår. Den er 
nå under igangsettelse og første bolk regnes å være i gang i 2013. 
I den nye hundedatabasen er det bl.a. plass til mange bilder av hundene 
og eiere oppfordres til å sende inn flere bilder av hundene sine. Databasen 
ble presentert og demonstrert for styret på møtet i Avlsrådet i tilknytning til 
styremøtet. 

 

 

               Jaktrådet 
 

Nye fat til tittelvinnere  Tidl leverandør av fatene sluttet og sekr forespør ny 
maler av disse 
JR svarer på hendvendelse ang uttak til lag nm hvor en SV er uttatt som 
har diskv. farge. Det er ikke noe i reglene for NM-uttak som kan hindre 
uttak av hunder som har avlsdiskvalifiserende farger.  
.  

 

Regnskap         13-029 Budsjett  
 Budsjett diskutert og  det fremlegges forslag til neste styremøte på 
behovene  til de forskjellige avdelingene. 
 

MH 

Årboka 2014 Årsmeldingene sendes redaktør når de kommer inn ØE, RF 

Jubileumsboka  Kostnadsøkning presentert og aksept er gitt til  red  

 
EVT: NVK-folder med presentasjon av klubben og  alle rasene er under utarbeiding og er snart klar. 
Presenteres på DK 
           
          Brukerhåndboka er snart slutt og Bente Holm ringer Print House ang oppsett på denne. 
          Sende filene til Kai Rune hvis de finnes enda. 
    
          Printeren til NVk er i ustand og ny kan kjøpes 
 
 
Innkommet post: 
Fuglehunden Til info 
Høringsdokumenter; Instukser og vedtekter NVK il info 
FKF Høyfjellsprøver vinter 2014 til info 
NKK. Invitasjon til ny Jakt - Fiske og Friluftsmesse Oslo til info 
NKK Korrektur av terminliste for jakt- og brukshundprøver 2014 til info 
NKK - Markering/feiring av klubbjubileer i 2014 til info 
NKK Oppnevning av medlemmer til Kompetansegruppen for ettersøk 2014-2015 til info 
NKK Presiseringer rundt terminfestede arrangementer 2015 til info 
NKKProtokoll fra møte avholdt i NKKs jakthundkomitè den 17. oktober 2013 til info 
OA Pinsesamling 2015   IKKE BEHANDLET PGA TID 
FKF Reviderte fellesbestemmelser for jakthundprøver  til info Til info 
NKKSV: Presiseringer rundt terminfestede arrangementerTil info 
Knut Kjønnås Søknad om godkjennin g for parring  til info 
NKK VS: Brukshundprøver (NBF  til info 
 
 
For NVK 
Unn Johannessen  
sekr 


