Referat styremøte NVK
DATO:

Neste ledere

15.august på skype kl 19.00
Vert Øystein Eriksen
Pål Andersen PA Robert Brenden RB Øystein
Eriksen ØE Kai Rune Johannessen KJ Marie Houge
MH
Bente Holm BH Rune Fossum RF Unn Johannessen
UJ
Meldt forfall Harriet Wiggen
NVKVestfold/Telemark¨¨
Nr 5 Sponsor nr 6 Årboka

Neste styremøter

30.10 20.11 11.12 fysisk møte

Tilstede:

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:

Godkjenne forrige referat

OK lagt på nett

Styresak

Ansvar for oppfølging av styresaker.
Alle
RB og ØE ansvar for NVC. RF støtter opp der og har
også hand om årbok. Oppgaver ellers fordeles etter
behov. RB jobber nå aktivt i FKF styret.
Fremdrift av NVK`s lovkomite:
Avventer lovforslag til FKF knyttet opp mot NKK. Per
Lykke, ØE, RB, KRJ og PA jobber med vedtektene
når nye lovene er klare fra FKF.
Eksisterende vedtekter og lover skal vedlegges
utsendelsen til neste RS slik at alle DR kan lese seg
opp på dette og møte godt forberedt til neste RS.
Kriterier for kommende landstreff:
Harriet setter opp forslag som styret skal godkjenne
før det sendes ut til distriktene.
Avholding av NVK`s RS i henhold til frister FKF
Ser på alternativer for å evt arrangere RS senere på
våren. Avhengig av frister til FKF RS. Men neste RS
blir tidlig som før og er planlagt til første helg i
februar.
Fysisk møte med NVK V/T. Gjennomgang av div
hendelser og samarbeidsform
NVK V/T meldte avbud kort tid før møtet som skulle
vært på Gardermoen. Det var ingen det passet for og
ble derfor avlyst. Styret har diskutert samarbeidsform
og vil ha en diskusjon på DK. Brev fra medlem i NVK
VT besvares av styret.
Sammensetning av AR arbeidsform og mandat
KR
2 medlemmer i AR for KV har meldt om at de vil ha
avløsning og det jobbes med å finne erstatninger for
disse. Det trengs også en til på LV
Vi må vurdere en enklere løsning hvor vi ikke får
problemer med datatap ved overføringer fra NKK. .
Det finnes en alternativ database, som vi må se
nærmere på. Ståle Garborg og KR jobber med
saken.
Halekupering
Skriv fra NKK er lagt på nett for kommentarer uten at
noen er gjort oppmerksom på dette. Der er ikke våre
krav om halekuperte importer på utstilling og
jaktprøver tatt med. KR skriver brev ang dette i
samarbeid med NWK og NBK, til NKK m kopi til FKF
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og går det ikke gjennom der blir det sendt direkte til
Mattilsynet.
Hannhundskuet.
Liten deltagelse på KV siden. Innbydelser sendt på
SMS og de som har byttet tlf nr fikk ikke innbydelse.
Det var heller ikke repr fra AR på KV
Det skal lages et system for innbydelser. Forslag om
å legge invitasjon Vorstehsiden i tillegg til direkte
invitasjon
Fysisk møte avholdt i AR. Referat legges på nett
RB tok opp nedgang i valpekull på KV Det er til nå
bare reg 87 KV valper
KR mener det skyldes flere ting. Bla annet at det er
færre som vil avle på tispene sine i øyeblikket. Det
bør gå ut en henvendelse til tispeeiere som har
godkjente avlshunder til å avle. Noen oppdrettere
har lange ventelister på valpene sine og flere får ikke
tak i valper og kjøper annen rase samtidig som
enkelte oppdrettere har hatt problemer med å bli kvitt
valpene sine.
MH etterlyste hyppigere indekslister. AR har kjørt ut
lister nå som har fått med t.o.m vinterprøvene 2012
Hvis noen ikke finner indeks på hunden sin kan AR
kontaktes.
FA (Felles AR for fuglehundklubbene) har hatt møte
med NKK ang dispensasjoner på tisper over 8 år i
avl ,tisper med over 5 kull, og innavlsgrad. Når det
kommer søknader ang dette gir NKK uten unntak
disp på dette uten at raseklubben er varslet.
Rutinene skal endres på etter henvendelsen fra FA
Det skal avholdes dommerkonferanse siste helg i
januar 26 og 27.jan og AR innvolveres i dette.
Årets RS blir da helgen etter
Det må lages rasekompendier til dommerkonf. og BH
sender det hun har fra tidligere år.

IT

Jaktrådet

Regnskap

Årboka 2011
Jubileumsbok
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Redegjørelse fra IT ang nettsiden
Distriktene har blitt flinkere til å bruke siden og til å
sortere hva som skal inn på hovedsiden
TAG er svært treg med å komme med løsninger på
henvendelser tross flere henvendelser. RB sender
mail til leder i TAG ang dette for å få en løsning.
Trippelprøven Dommere snart i boks. Det er tregt
med påmelding foreløpig. Frist er 5. sept.
Ellers alt under kontroll

MH

Økonomi – Bente sende ut status i forkant av
styremøtet med kommentarer
Fakturaer på annonser for 2010 boks sendt ut. Få
annonser. Distriktene må hjelpe til med å skaffe
annonser til 2011 boka. Ligger litt etter på
medlemskontigent.
Regnskap OK
Status - Uendret
Pål sjekker med Kjell status på jub boka

Bente
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RB

KR/RF
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Fuglehunden

EVT:

ØE skrevet neste leder til nr 5 Årboka v/RF sender
neste leder innen fristen.

HW

Avlspris
KR forsøker å sette opp kriterier for avlspris.
Ulveproblematikk på skogsfuglprøver
RB sjekker opp hvem dette skal sendes til og Pål
videresender forslaget som har sammletsbeslutning i
styret.

Innkommet post:
FKF Lokale dommerutvalg. Til info
NKK Tiltaksplan for NKK 2013-2015. NVK styret sendt svar, ingen svar fra distriktene på henvendelse m
tidsfrist.
Hans Kauper juni/juli. Til info
FKF Info vedr lovmal Til info
O/A pinsesamling 2013 Til info
NKK Nyhetsbrev- Velkommen til nye NKK.no Til info
Fuglehunden- Adresseliste Til info
NKK- Kurs. Til info
FKF Benkeforslag. Til info
FKF Revisjonsberetning. Til info
Salten FK Kvalitetssikring av jaktprøver. Til info
NKK Påminnelse ny lovmal for medlemsklubber. Til info
FKF Møte med NKK/ NJK Til info
NKK Info fra NKK om moms og momskompensasjon. BH svart på denne
NKK NKK`s ordinære representantskapsmøte. Til info
NKK Prøvedommervervets etiske innhold. Til info
NKK Høring- medier på prøver. Flertall fra styret på denne. UJ sende svar til NKK
FKF Praktiseringsregler dommerkonferanser til dommere. Til info
NKK Anerkjente prøver 55-12012 55-12006. Til info
NVK Buskerud Søknad om å arrangere landssamling 2014 Til info
NKK Protokoll fra møte avholdt i jakthundkommite. Til info
FKF Utsendte høringer fra NKK. Til info
FKF Ny lovmal info. Til info
FKF Revisjonsberetning. Til info

For NVK
Unn Johannessen
sekr
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