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PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 
FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB 

 
Sted: Malungen, Nord-Odal 

Dato: Søndag 14.februar 2010 
 
Saksliste: 
 
1. Godkjenne innkalling 
Godkjent 
2. Valg av ordstyrer 
Valgt: Ove Myhre 
3. Valg av referent og protokollunderskrivere 
Valgt referent: Birte Wold Myhre 
Valgte protokollunderskrivere: Knut Andreassen, Jo Kristoffer Hansen 
Tellekorps: Svein Enes, Odd Harald Slettebø 
 
Tilstede fra distriktene: 
Finnmark: antall stemmer: 1 
Hedmark, antall stemmer: 2 
Hordaland, antall stemmer: 2 
Oslo/Akershus, antall stemmer: 5 
Møre og Romsdal, antall stemmer: 1 
Nord-Trøndelag, antall stemmer: 1 
Sør-Trøndelag, antall stemmer: 2 
Troms, antall stemmer: 1 
Vestfold/Telemark, antall stemmer: 2 
Østfold, antall stemmer:1 
Buskerud, antall stemmer 1 
 
Fullmakter:  
Sogn og Fjordane – fullmakt gitt Møre og Romsdal, 1 stemme 
Nordland – fullmakt gitt Troms, 1 stemme 
 
Antall stemmer: 21 
 
Andre: 
Hovedstyret: Pål Andersen, Anders Simensrud, Robert Brenden, Siw Øie, Ole Andre Hestmo,  
Øystein Dahl, Bente Holm, Unn Johannessen. 
Æresmedlemmer: Kjell Larssen, Per Aas  
Web.ansvarlig: Linda Solheim, Ståle Garborg 
 
Avlsrådene: Rune Brenna, Kai Rune Johannessen, Odd Harald Slettebø, Svein Enes 
Valgkomite: Ola Øie 
 
4. Godkjenning av saksliste 
Godkjent 
5. Godkjenning av nye distriktsrepresentanter 
Nord-Trøndelag: Kjell Nynes 
Vestfold/Telemark: Åse Irene Furuheim 
Troms: Harriet Wiggen 
Hordaland: Terje Tørnblom 
Agder: Magne Brynjulfsen 
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Godkjent 
 
6. Godkjenning av distriktenes valgkomite 
Godkjent 
Agderfylkene: Ingen ? 
Buskerud: Anders Simensrud, Terje Ronten, Wenche Dyreng 
Finnmark: Torhild Jakobsen, Merethe Giertsen, Ole Kristian Elvenes 
Hedmark: Harry Flathagen, Sigurd Berg, Mikkel Kvasnes 
Hordaland: Tommy Bjerke, Kjersti Follesøy, Vigdis Kalland 
Nord-Trøndelag: Aage Nilsen, Rolf Gaundal, Rune Fossum 
Møre og Romsdal: Per Formo, Frode Erlandsen, Knut Hovdhaugen 
Nordland: Ingen ? 
Oppland:  Ingen 
Oslo/Akershus: Hanne Andresen, Birte Wold Myhre, Bjørn Solum 
Rogaland: Thomas Nyberg, John Vaage, Sven Haaland 
Sogn og Fjordane: Erik Fortun, Tore Morten Mettenes, Håkon Ekornrud 
Sør-Trøndelag: Irene Krogstad, Eirik Muan, Sven Asle Eggen 
Troms: Torgeir Dahl, Sylvia Johansen, Gustav Scwher 
Vestfold/Telemark: Thomas Ellefsen, Audun Kristiansen, Henning Hanto 
Østfold: Unn Johannessen, Terje Berntsen, Eva Skjennum 
 
7. Styrets beretning for 2009 
Jaktrådets årsrapport 2009 
IT – årsrapport 2009 
Årsberetning for avlsrådet 2009 
 
Godkjent 
 
Kommentarer: 
Fra leder hovedstyret: Representert også under NKK`s RS. 
Ros til styret for den jobben som er gjort og et meget bra dokument. 
Applaus til styret. 
 
8. Regnskap for 2009 
Redegjørelse v/Bente Holm 
Revisjonsberetningen ble lest høyt. 
Det jobbes med å skaffe mer sponsorinntekter. 
Økte utgifter til årbok er utgiftsført for 2008 og 2009 i 2009. 
Godkjent 
 
9. Handlingsplan 2010 
Redegjørelse ved leder 
 

• Jubileum 2010 
• Implementere ny IT plattform 
• Igangsette ny avlsplan 2010 – 2019 
• Økt fokus på sponsoravtaler 
• Levere ut årbok 09 
• Gjennomgang av lover og vedtekter for NVK 
• Forslag endring av jaktprøvereglementet i Sverige – og hvilken påvirkning har dette 

for våre raser 
 
Enstemmig vedtatt 
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Kommentarer: 
Troms: jubileumsårboka? Distriktene nordover må ivaretas ifht. historikken. 
 
10. Budsjett 2010 
Redegjørelse ved kasserer. Forventet høyere inntekt medlemskontingent grunnet høyning av 
kontingenten vedtatt på DK 2009. 
Jubileumsåret 2010 vil det bli store utgifter, samt ny IT-plattform som innføres. 
Håper å øke sponsorinntektene. 
Godkjent 
 
Kommentarer: 
Sør-Trøndelag: Sponsorinntekter – har ikke solgt annonser i årboka fra Sør-Trøndelag, da 
annonser må skaffes til Fellesutstillinger og Meråkerprøven. Derfor vanskelig å skaffe 
annonser til årboka i tillegg. 
Avlsråd: forslag til å legge inn en giro i årbøker kommende år. Erfaringen tilsier at folk da 
sponser med penger til NVK. 
Enighet om dette.  
Hedmark: jubileumsåret, skal arrangere NM-skog og er en viktig del av jubileumsåret. 
Budsjett er satt opp og det viser negativt tall på kr 20.000,-. Å skaffe inntekter er ikke enkelt. 
Det er ikke satt av midler i budsjettet til hovedstyret vedr. denne prøven. 
Kasserer: man kan sende skriftlig søknad med begrunnelse om å tilføre midler. Hovedstyret 
har en liten pott til dette formålet. 
Avlsråd v/Rune Brenna: Mener NM-skog er et spesielt arrangement og bør bli støttet 
økonomisk fra hovedstyret. Får styret søknad, så vil denne bli sett på. 
Styret: Anbefale Hedmark å jobbe ekstra i forhold til gavepremier etc.. 
Hedmark: har tatt høyde for sponsorinntekter. 
Styret: budsjettet bør sendes hovedstyret for kvalitetssikring. 
Styrets leder: NVK har fått ny hovedsponsor og det er mulighet for å se på tilføring av midler 
fra dem. 
Hedmark:  Ønsker en økonomisk garanti for et underskudd ved arrangering av NM-skog. 
Men, om det blir overskudd, hvem skal dette deles på. 
Ber om kr 20.000 til arrangementet, en garanti gitt av DK. 
Ordstyrer: Mener at det må gis garanti for evt. underskudd når mindre distrikter skal arrangere 
prøver/arrangement som gjelder hele NVK. 
Styrets leder: styret er villig til å strekke seg langt, uten her på DK å gi en garanti. 
Men dette skal sees på sammen med Hedmark. 
Muligheter til å søke ekstra midler ble diskutert. Det ble vist til eksempler. 
Avlsråd v/Rune Brenna: mener at det skal stemmes over Hedmark får tilført kr 20.000. 
Robert Brenden: foreslår at budsjettet NM-skog blir gitt hovedstyret og at de ser på dette. 
Må se dette før en beslutning kan tas. 
Buskerud: ser av budsjettet at det er satt av kr 50.000 til jubileum. Dette ble forklart av 
kasserer. Buskerud foreslår heller da at budsjettet her økes sett i forhold til hva Hedmark 
ønsker støtte til. Mener at klubben må kunne akseptere at et jubileumsår vil det bli et 
merforbruk og kanskje gi et underskudd ved årets slutt. 
Kasserer: det er ikke kommet noen innspill før DK. 
Siw Øie: mener at Hedmark skal gjøre en jobb for hele NVK og bør få støtte til 
arrangementet. 
Ola Øie: de ber om å øke budsjettet med kr 20.000,- det vil ikke si at de må bruke disse 
midlene. 
Styrets leder: styret ønsker selvfølgelig å hjelpe til og være med å ta ansvaret for NM-skog. 
Poengterer at året nå er blitt budsjettert med underskudd. 
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Konklusjon: 
Forslag til avstemming  
Hovedstyrets budsjett merkes med tillegg NM-skog med inntil kr 20.000,-. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
11. Forslag til representantskapsmøtet  
 
1) Forslag til endring instruks avlsråd 
 
Gjeldende tekst 
 
Avlsrådets leder skal først og fremst fungere som en koordinator for avlsrådets virksomhet. 
Lederen skal legge opp handlingsplan, delegere arbeid til og følge opp avlsrådsmedlemmene 
samt representere avlsrådet utad. 
Arbeidet vil bestå i” 
 
Ny tekst 
 
Avlsrådets leder skal legge opp handlingsplan, delegere arbeid til og følge opp 
avlsrådsmedlemmene samt representere avlsrådet utad. Videre skal avlsrådsleder en gang i 
året ha samtaler med det enkelte avlsrådsmedlem vedrørende medlemmets motivasjon til 
videre arbeid i avlsrådet. Arbeidet vil ellers bestå i å” 
 
Enstemmig vedtatt 
 
2) Forslag fra Sør-Trøndelag: Endring av normalvedtekter  
FORSLAGET TRUKKET 
 
3) Forslag fra O/A og Sør-Trøndelag: Endring av normalvedtekter 
Styret i NVK O/A  og Sør-Trøndelag ønsker og endre teksten i vedtektene 
 
……..gruppas høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år senest 8 uker før 
NVKs representanskapsmøte. Innkalling skal sendes skriftlig til alle medlemmer med minst 2 
ukers varsel. 
 
MED: 
……gruppas høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år senest 8 uker før NVKs 
representantskapsmøte. Innkalling skal meddeles medlemmene på NVK`s hjemmeside med 
minst 2 ukers varsel. Ved henvendelse til styret kan innkallelsen sendes skriftlig på mail. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
4) Forslag Handlingsplan 2010  
 
Enstemmig vedtatt 
 
5. Avlsplan 
Innledning v/Siw Øie og viste til gjennomgangen i går. 

1. Avlsplanen 
2. Det er viktig at indeksene som verktøy blir godkjent. 
3. Viktig at avlsrådet og styret får tillit fra DK  til å jobbe videre med avlskriteriene. 
4. vWillebrand  på strihår– nytt kriterie om krav til avlshundene. At de må være fri for 

vWillebrand. 
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For: 17 
Mot: 4 
 
Avlsplanen vedtatt med henvisning til punkter 1,2, 3 og 4. 
 
Kommentarer: 
O/A uttrykte spesifikt støtte til avlsplanen.  
Troms: indeks ifht.jaktlyst. Er meget skeptisk til indeksen som er satt her. 
 
12. Valg 
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING 
v/Ola Øie 
 
Styret: 
Leder:    Pål Andersen  på valg (gjenvalg 1 år), valgt ved akklamasjon 
Styremedlem:  Robert Brenden,     ikke på valg (1 år igjen) 
Styremedlem:  Trond Leganger på valg (gjenvalg 2 år), valgt ved akklamasjon 
Styremedlem:  Anders Simensrud ikke på valg (1 år igjen) 
Styremedlem:  Wanja Andersen på valg (2 år), valgt ved akklamasjon 
Styremedlem:  Kai Rune Johannesen på valg (2 år), valgt ved akklamasjon 
  
Revisorer: 
 
Karl K. Moe     1 år (gjenvalg), valgt ved akklamasjon 
Bjørn Stang     1 år (gjenvalg), valgt ved akklamasjon 
 
Valgkomiteen: 
 
Frank Øvrewall    ikke på valg (1 år igjen) 
Glenn Olsen     ikke på valg (2 år igjen)  
Ole Andre Hestmo    på valg (3 år), valgt ved akklamasjon  
 

Ola Øie   Frank Øvrevall  Glenn Olsen 
sign.    sign.    sign.  

Protokollunderskrivere: 
 
Knut Andreassen     Jo Kristoffer Hansen  
sign.       sign. 
 

Avslutning v/leder Pål Andersen: På vegne av styret takket han for tilliten som er gitt dem. 
Filosofien er å satse på distriktene. Representantskapet har vært konstruktivt, kommet med 
meninger og det respekteres. Flott at NVK skal arrangere NM-skog i år. En stor takk til 
distriktene og de enkelte personer for den jobben som gjøres. En påskjønnelse ble gitt til de 
som har gjort en jobb når det gjelder gjennomføringen av DK: Birte Wold Myhre, Ove 
Myhre, Unn Johannesen og Bente Holm. IT-verktøyet og jobben med denne planleggingen 
har vært meget stor så påskjønnelse ble gitt til Ola Øie. Siw Øie påskjønnelse for arbeidet hun 
har lagt ned som leder av avlsrådene. Påskjønnelse til Ole Andre Hestmo og den jobben som 
er gjort fra ham i styret. 


