Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

24.04.2017

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm, Trude Lien,
Harriet Wiggen, Anne Grete Langeland, Signe Karin Hotvedt
Sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:

Odd Erik Rønning, Bente Holm

Neste leder FH:

FH 04/17 Karina Kolflaath
FH 05/17 Avlsrådet
FH 06/17 Jaktrådet

Neste styremøte:

22.05.2017 kl 20.00-22.00
19.06.2017 kl 20.00-22.00

Saksnr

Sak

26/17

Godkjenne referat fra 13.03.2017
Referatet ble godkjent.

27/17

Innkommen post
- NKK – Forespørsel/høring knyttet til bruk av elektroniske
kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og forbund. NVK er
positiv til forslaget, men ønsker mulighet for å laste ned offlineversjon som kan synkroniseres senere.
- FKF – Bestemmelser vedr settedommere og godtgjørelse
- NKK – Protokoll fra NKKs jakthundkomite 17.01.2017
- NKK – Invitasjon til dialogmøte hos NKK
- FKF – Frist for innsendelse av forslag vedr revisjon av
jaktprøveregelverket
- FKF – Sak til Fuglehundtinget – Søknad om opptak som
medlemsklubb. NVK er ikke i mot, men hvis nærklubbene ikke
ønsker det følger vi nærklubbenes syn på saken.
- NKK – Anerkjent prøve refnr 50-17008
- Brev vedr NM Andøya, leie av hus.

Ansvar

Britt

Frist

28/17

IT v/Signe K
- Driften går veldig greit. Noe gjenstår vedr sponsorer for
distriktene. Idium jobber med ny løsning.
- Bildekvaliteten er justert til det bedre.
- Webinar – opplæring av brukere, pr i dag 51 brukere, forrige
uke. Få personer hadde mulighet til å være med.
NVC
- Robert Brenden har sendt over et tilbud fra Håkon Myhra som
har laget noe tilsvarende for Harstad og Vesterålen FK. Det gis
rask tilbakemelding (innen fredag 28.4) til jaktrådet om
løsningen er akseptabel.
- NVC historien mangler fortsatt. Dataene er sikret. Det jobbes
med hvordan de kan publiseres på den nye nettsiden.

29/17

Avlsrådet
- Nytt medlem i AR KV: Karina Kolflaaht.
- Importer og indekser. Individuell vurdering av den enkelte
hund. Det legges opp til et system for behandling av klager. Det
bør innarbeides informasjon om når indeksene slår inn og
erstatter AR’s vurdering. Dette publiseres på nettet med
mulighet for medlemmene til å komme med innspill. Det
benyttes en forsøksperiode fram mot neste RS og legges fram
sak til RS 2018.
- Genomisk seleksjon. Er dette noe som kan diskuteres i AR?
Tas opp i neste AR.
- Kartlegger vwD status i andre Europeiske land. Ut fra dette vil
man vurdere om man skal kartlegge dette i Norge også.
- Valpeannonser i FH avsluttes. Det legges opp til en bedre
løsning på nettsiden som erstatter dette.
- AR har vært i kontakt med O/A vedr hannhundskue på
landssamlingen.

30/17

Jaktrådet
- uttak til NM vinter: Gull til KV laget!
Alle på laget hadde meldt sin interesse. Gjør arbeidet med uttak
mindre arbeidskrevende for jaktrådet.
- Leie av hus under NM vinter. Regnskapet skal være ca 0.
I ettertid har det kommet regning på vask, kr 1500.
- Regelendring jaktprøveregelverket er klart. Jaktrådet lager et
forslag som diskuteres.
- VM. NVK fikk gjennomslag for sine forslag til endringer bortsett
fra vedr St. Hubertus. Der blir det ren konkurranse og ikke en
fra de kontinentale og en fra de engelske rasene.

31/17

Fuglehunden
FH nr 3 er til korrekturlesing for utgivelse i mai.

32/17

Regnskap
Regnskap pr d.d. ser bra ut. Utgiftene til årets DK/RS redusert
med kr 30.000.

33/17

Raseutvalget v/Marius
- VM
- Fuglehundtinget i beg. av juni

34/17

FKF og lavlandskomite v/Anders
Komiteen har levert forslag til revisjonen av jaktprøveregelverket
for Forus Open samt noen små endringer ifm NM lavland.

35/17

Evt
Ingen saker

