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          Referat styremøte NVK 
 
 

DATO: 16.08 på skype  19.00 vert Kai Rune  Johannessen 

Tilstede: Pål Andersen, Trond Leganger Robert Brenden 
Anders Simensrud Øystein Eriksen Bente Holm Kjell 
Larsen Unn Johannessen 

Neste leder Trond Leganger 

Neste styremøte 18.oktober 

   

 
PROSJEKT / SAK: 

 
 

 
ANSVAR: 

 
UTFØRT:  

Godkjenne forrige referat Godkjent Alle  

Vedtekter 
 
DK 
 
Distrikt 

Endring av allerede godkjente vedtekter ref O/A 
Pål redigerer vedtektene og fletter inn endringene 
som er vedtatt tidligere og legger det ut på nett  
 
OPPLAND/NORDLAND: 
 DR Nordland anmodes om å ta kontakt med 
valgkomiteen for å finne en ny representant til neste 
DK 
Pål kontakter medlem i Oppland som er interessert i 
å få i gang distriktet. Styret stiller seg positive til dette 
DR blir formelt valgt på neste DK 
Slå sammen Nord .Trøndelag og Sør Trøndelag: 
Styret stiller seg positive til at de to fylkene slås 
sammen. Navn på distriktet settes på neste DK  
Da det også ble diskutert evt sammenslåing av 
andre fylker vil styret se på dette og sette det på 
agendaen til neste styremøte. Det poengteres også 
at det må komme henvendelser fra distriktene ang 
dette. 
DR/DK  navn på distiriktstepr settes på agenda neste 
møte  

Pål 
 
Alle 

 

Sponsor Avtaler 
Ny foravtale er undertegnet og Øystein setter opp et 
brev med info om avtalen som skal sendes ut til 
distriktskontaktene. 

Øystein  

 
Avlsrådet 

Referat fra avlsrådet mottatt og det legges ved 
styremøtereferatet. Skal legges ut på nettsiden. 
Inndekslister på avlsgodkjente hunder legges ut på 
nett 2 ganger i året. Lister på alle hunder med 
inndeks brukes som et arbeidsverktøy for avlsrådet 
og ligger ikke ute. 

Kai Rune  

Årboka/Jubileumsboka Status årbok og Jub boka 
Kjell redegjorde for jubileumsboka og det mangler 
fortsatt stoff fra noen distrikter. Styret v/ Pål sender 
ut en purring til distriktene. Intensjonen nå er å få ut 
boka før neste DK 
Kjell innkalles til styremøtene fremover mot jul. 
 

Trond/Kjell  
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Jaktrådet Oppdretterprisen 
Trond og Anders har utarbeidet et forslag som det 
skal jobbes mer med og på neste styremøte legges 
det fram et endringsforslag 
Trippelprøven 2012 
NVK sin tur å ha trippelprøven og det søkes i høst 
når NKK har åpnet opp for å søke på neste års 
prøver. Unn følger opp dette 

Robert/Ande
rs 

 

Brev fra medlem  
Brev fra medlem i NVK ang apportprøven som ble 
avholdt 22.juli som medlemmet mente burde vært 
avlyst 
Anders og Robert har besvart denne henvendelsen 
på vegne av styret og prøveledelsen. 
Prøven ble avholdt med respekt for tragedien med 1 
minutts stillhet på morgenen og en stille 
premieutdeling. Det var en vanskelig situasjon og 
prøveledelsen valgte å gjennomføre prøven noe 
deltagerne samtykket i.    
 

Alle  

IT Oppklaringsmøte med TAG 
Møte med Tag for å få nå status. Hva funger/ikke 
hva mangler i hht avtalen.  Wanja, Marie, Ståle, Pål 
og Kai Rune blir forespurt om deltakelse på dette 
møte 

Wanja  

Regnskap Status 
Regnskapet ser bra ut og alt er innenfor budsjett  
Det mangler litt på medlemskontingent og salg av 
effekter går litt tregt.  

Bente  

Fuglehunden 
Nett sidene våre 
 

Unn sender oppsett på ledern til Red. 
Nettredaktør har også anledning til delta på 
styremøtene våre  

Harriet 
Marie 

 

Post: Hans Keuper Juni ,juli og august                       Til info 
NKK Høring omNy lovmal for medlemsklubber          Til info 
Tone og Svein Myhre  vorsteh værhane                      Bente tar kontakt ang disse 
FKF Høring om instruks for NKK s kontrollkomite     Til info 
FKF Felles søknadsfrist for treminfestede prøver      Til info 
NKK Protokoll fra møte i NJK                                        Til info 
NKK –Høring regler for agilitystevner                           Til info 
NKK Oppnenving av medlemmer til HS-oppnevnte komite   Til info 
Eira Bjørvik Arkivmateriell 1935     Bente tar kontakt og videreformidler personer som kan bistå med 
dette 
Ellen D. Aversjonsdressur    Til info 
Ellen D Direktoratet for naturforvaltning  Til info 
NKK Disiplinærreaksjoner  for SKK          Til info 
Ellen D  Media på jaktprøver                      Til info 
Ellen D Nytt mandat Samordningsutvalg Til info 
NKK Eva P. Høring på forslag til ny forskrift on jakt og fangsttider Til info 
FKF Protokoll fra FKF RS 2011   Til info 
 
 
 
For NVK 
Unn Johannessen 
sekr 


