Agenda styremøte NVK
DATO:

30.oktober 2012 på skype

Styret:

Pål Andersen (PA) Robert Brenden (RB)
Kai Rune Johannesen (KRJ) Øystein Eriksen (ØE)
Rune Fossum (RF) Marie Hauge (MH) Harriet Wiggen (HW)
Sekr. Unn Johannessen (UJ) Kasserer Bente Holm (BH)
Alle
Vert Øystein Eriksen
nr 6 Årboka Rune Fossum
Nytt oppsett på ledern for 2013 settes opp med jaktrådet som nr 1.
20.11 11.12 fysisk møte

Tilstede:
Neste ledere
Neste styremøter

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:

Gjennomgang forrige referat Oppfølgings punkter
Godkjent

Alle

Styresak

Avlsrådet

Fremdrift av NVK`s lovkomite – Avventer status fra FKF. Info sendes Alle
til alle klubber bygd på NKKs RS
DK RS 2013 – valgkomiteen kontaktes og varsel om frister på
innkomne saker sendes ut til DR .Unn –Pål ser på fristen

UJ,PA

Landssamling, kriterier- Harriet og Marie setter opp ett forslag som
forevises styret i løpet av en uke

HW. MH

Avlspris Ikke ferdig. Legges frem for diskusjon på DK
Ny medlemmer inn i avlsrådet

KRJ

Avlsråd KV: Robert Brenden, åremål ett år og Solveig Strøm, åremål Alle
tre år.
Det vil bli forespurt personer som kan være ”resurs person” i
avlsrådet.
Stillingene i Avlsrådene blir gjort om til åremålsstillinger på ett, to og
tre år.

Alle

Årboka: datasett fra Anders Haugen er ikke i orden pga tidligere
KRJ
datakrasj. Dette forårsaket store mangler på vår hundedatabase.
Ståle Garborg og Anders jobber med saken. En ny databaseløsning
blir presentert som er basert på et helt annet konsept. Kai Rune skal
få en demo på dette.
Indekser er ikke klar til å legges på nett. Kun godkjente avlshunder
KRJ
skal presenteres med indekser i årboka. Listene skal fornyes hvert
halvår i årboka og på nett. Hunder som ikke er avlsgodkjente blir
ikke presentert med indekser, men de kan ta kontakt med avlsrådet
og få sin indeks. Tekst på hjemmesiden bør rettes opp med info ang.
dette fra avlsrådet.

IT

Epilepsi saken blir tatt bort fra hjemmesiden etter vedtak fra styret.
Hedersbevisninger på nett:

Alle
Alle

Æresmedlemmer og gullmerkemedlemmer og Vorstehstatuetten blir
presentert på nett under fanen ”OM NVK”. Marie fikser dette.

MH
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UTFØRT:

Blir våre mesterskap dekt på en god måte:

Alle

Web gruppa har hatt møte og referat fra dette blir lagt på nett. Vi kan
alle bli flinkere til å videreformidle informasjon inn til de som sitter og
oppdaterer hjemmesiden.
Jaktrådet

Status NVC:

Jaktrådet

Robert Brenden fratrer jaktrådet, Øystein Eriksen og Rune Fossum
sitter nå i jaktrådet.
NVC går sin gang. Førstegangs 1.AK apport skal gi 2 poeng og den
neste 1 poeng. Litt problemer å få dette til i år. Blir rettet opp neste
år.

ØE,RF

Norske hunder premiert i utlandet, hvor bokføres dette, ref ”NVC”:

KRJ

For historikken sin del bør dette dokumenters. I dag registreres ikke
disse resultater og de er ikke tellende i NVC. Problemet er å få
tilgang på kritikker og å få dokumentert dette. Kai Rune tar opp dette
med Geir Heggertveit og ser på mulighetene for å få dette registrert
på hund i databasen.
Trippelprøven:

Alle

NVK gjennomførte en grei trippelprøve uten noe større problematikk.
Hjemmesiden ble oppdatert under prøven. Alle dommere fikk
rypeluer i dommergave. Deltagere var positivt overrasket over
premieomfanget. Prøven gikk med ca 5000,- i overskudd.
Regnskap

Regnskap:

BH

Vi ligger an til overskudd.
Jubileumsbok

Status: Ingen ny status per dags dato. Boka kommer ikke ut før jul.

Kjell
Larsen

Pris er innhentet fra trykkeriet, blir sendt til styret fra Kjell
Terje B/RF
Årboka 2011

Status: Årboka for 2011 kommer ikke ut før jul. Terje Berntsen
ferdigstiller årboka. Saken utsettes til neste styremøte.

Fuglehunden

Distriktsstoff, får vi inn nok til FH.

HW

Kampanje for strihåren i FH. Strihårfolket oppfordres til å sende inn
gode historier for å få frem interessen for SV.
Neste leder FH: Jaktrådet

EVT:

E-post fra avlsrådet: På fanene ”avlsrådet” kan det lett misforstås
hvem man skal kontakte for informasjon. Det beror nok på den
visuelle opplevelsen av siden. Marie løser dette på en grei måte .

Innkommet post:
Anerkjente prøver 51-12037 54-12001-54-12003 54-12004 54-12014 54-12016 54-12018 55-12012 55-12015
56-12001 56-12002 56-12003 56-12005 Til info
NKK De nordiske jakthundkomiteene avholder møte 31.oktober Til info
FKF Deltagelse av raser som er repr. Av FKF på utstillinger Til info
PA Protokoll of meeting world union Til info
NKK HS sak om utvidelse av NKK`s jakthundkomite Til info
NKK Hund vist uønsket adferd M/R Til info
NKK Hundedager og seminar Til info
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NKK Påmelding til middag og overnatting i forb med NKK`s RS Til info
Hans Keuper september og oktober Til info
NKK Mentalbeskrivelse Hund i DOG Web Til info
NKK Raseklubber Til info
NKK RS 2012 Innspill Til info
NKK Ordinære RS 2012 Til info
NKK Avlsrådskurs 2013 Medlem fra AR deltar
NKK Nyhetsbrev Forskningsforum _Dogs4all Til info
NKK Seminar om adferd og trening Til info
NKK Tid for å søke om prøver Til info
NKK Oppnevning av medlemmer tl HS komite 2013 Til info
NKK Rasespesifikke avlsstrategier AR leverer materiell til dette
NKK Regler for uttak for agillity Til info
FKF Revidert høringsforslag for disp fra bådttvangbestemmelsene-- NVK ønsker å forholde seg til
båndtvangsbestemmelsene men kan se positivt på disp i april. Pål svarer på denne
FKF Rapport fra Sølvhundprøven Til info
FKF utsendelse av kontigentkrav Til info
NKK Brev til NKK`s medlemsklubber Til info
NKKs ordinære RS Til info
NKK Rasespesifikke Alvsstrategier Til info
NKK Registrering valper på nett Til info
NKK Utsendelse av kontigentkrav Krav på kontingent sendes ut i uke 3 med frist 31.januar -13
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