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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, OØ,ØE, RF, KRJ, MW, HW, BH, UJ 

Neste leder Fuglehunden  Avlsrådet 

Neste styremøter 
 

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

   

 
PROSJEKT / SAK: 

Saker til Fuglehundtinget diskutert Tore K og Ola Ø er påmeldt 
 

 
ANSVAR: 

 Godkjenne forrige ref  Godkjent og legges på nett Alle 

Sak 14-030 Arbeidsavtaler , MK lagt frem avtale og den signere av de involverte. 
Instrukser skal legges frem på neste styremøte for sekr, FH, kasserer, IT 

Marius 

Sak 14-031 Redaktør årbok 
Britt Svendsen har sagt seg villig til å ta årboka for 2013 og TK kontakter henne. 
Hun anmodes til å ta kontakt med KRJ og Terje Berntsen info. 
 

Marie/Harrie
t 

 Sak 14-032                          EBJ på korthår 
 Ar lager en sak på dette og legger ut på nett . Det skal testes en del avls 
hunder og NVK dekker labkostnader.  
Saken tas alvorlig og føre var prinsippet følges 

Kai Rune 

Sak 14-033 Instrukser kritikkskrivere 
KRJ jobber med hvordan kritikkene skal føres i den nye databasen og sekr får 
beskjed når dette er klart 

Kai Rune 

Sak 14-034  Brukerhåndboka på nett 
Ikke tatt bestemmelse enda hvordan boka skal legges ut og kostnadene. Settes 
opp på neste styremøte 
 

 

Sak 14-035 Brev til valpekjøpere/nye medlemmer Brev til valpekjøperne er klart og det skal 
sendes ut til oppdretterene sammen med fakktura. Iverksettes fra nå. 
Brev til tidligere medlemmer sendes ut i distriktene slik at de kan sende ut til 
sine medlemmer som ikke har betalt kontingenten. NVK har mistet mange 
medlemmer og dette er ett tiltak for å få medlemmene tilbake. Distriktene 
oppfordres til å ta dette seriøst. Den nye brosjyren sendes til valpekjøpere, nye 
medlemmer og evt tidl medlemmer som melder seg inn igjen. 

 

Sak 14-036 AktivitetshjulAlternative løsninger diskuteres og Skjer`a er et alternativ å bruke  

 Sak 14-037 Ressurskartlegging -  

   

Regnskap Regnskap viser et ok resultat men medlemskontigent lavere en på samme tid i 
fjor. 
 
 

 

Avlsrådet Indekser legges ut før ferien 
Avlsprisen publiseres på nett og i FH 
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Jaktrådet Laguttak VM ikke ferdig pr dd.  

 ”Fuglehunden”   
 

Møte i FH 26.6 – Bente Holm møter for FH  

IT Redaktør møte etter styrem. Referat kommer  
 

EVT Søknad fra Trom –støtte dommerutdannelse- Innvilget 5000 
Lovtekst fra RS må fersigstilles.MK tar tak i dette og sender til Referenter for 
underskrift og sekr sender til FKF når det er klart 

 

Innkommet post: NKK Bestilling 134932  Til info 
FKF Evaluering nm-lag vinter 2014 frist 5.juni- RF tar dette 
Fra div FHKlubber FKF - organisering - sak 3.4. Fuglehundtinget til info 
FKF ORGANISERING2.docx  til info 
Dagfinn Fagermmo FKF sitt utspill om å ekskludere JJF klubber til info 

FKF Fuglehundtinget 2014. til info 

NKK Høring- revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver til info 

FKF Infobrev til sak under Fuglehundtinget 2014 til info 

NKK KåriProtokoll fra av årets jakthund i regi av Norge s Jeger- og Fiskerforbund til info 

NKK NKKs 53. ordinære representantskapsmøte 08-09.11.14 til info 

NKK NKKs e.o. RS-møte, avholdt 24.04.14ng til info 

FKF SV: Fuglehundtinget 2014. til info 

BØ Tilbakemelding vedr Villmarksmessa ++ til info 

NKK VIKTIG INFORMASJON ang. Hundesport 2. halvår 2014 og utstillingsannonser til info 

 


