REFERAT styremøte NVK
DATO:

Skype, 2010,31,august

Tilstede:

Møtt: Robert Brenden (RB), Anders Simensrud
(AS), Trond Leganger (TL), Wanja Andersen( WA),
Pål Andersen (PA),
Fravær: Øystein Dahl ØD, Bente Holm BH
Distriktskontaktet (DR), Nettredaksjonen (NR),
Redaktør fuglehunden (RF), Avlsrådet (AR)
3 nov 2010 Skype kl 19.00

Kopi til;
Neste styremøte
Neste leder
PROSJEKT / SAK:

Øystein Dahl
STATUS:

Godkjenne forrige referat

ANSVAR:

UTFØRT:

Alle

OK

Årbok 2009

Nytt trykkeri, spart betydelig sum, kvalitet meget bra. Trond,
Styre takker Trond spesielt for innsatsen.
Alle

Sponsor

Status oppfølging av våre aktiviteter, ØD redegjør på Øystein,
neste møte.
Vi har tre personer som viser inntresse, Ny redaktør Alle
avgjøres på neste styremøte.
Sekretær følger opp foreslått kontaktperson.
Unn,
Alle
NM lag ute på nett.
Anders,
Kennel Måsateppes Vandrepremie, Gitt av Bjørn
Bente
Stang. BH og AS finpusser dette opp mot Bjørn.
Neste styremøte
Bente,
Alle
Vi er nå i drift, en del utfordringer har det vært.
Wanja,
Fordeling av ansvar i NR må bli tydeligere. Wanja
Alle
trenger mer hjelp internt i styre for en periode.
Sidene blir bedre og bedre.
Møte med TAG er påkrevd for oppklaring. NR, WA,
KRJ og PA stille.

Nytt redaktør fuglehunden
DK Oppland
Jaktrådet:

Regnskap
Ny It plattform

Indekser:
Halekupering:
Kritikkskrivere:
Kommentar fra styre:

Sak Avlsrådet
Referat fra møte i AR den 19.august var utsendt og
ble gjennomgått.

OK

Kai Rune,
Alle

I prosess

I prosess

Indeksbasert avl
Vedtak: I AR-sak 1-Indeksbasert avl, følger Styret
AR’s innstilling og går inn for at NVK overgår fra å
bruke gjennomsnittlig jaktlystkaraktér som kriterium
for avlsgodkjennelse til å bruke indekspoengene for
jaktlyst og viltfinnerevne for SV og KV og for SV
brukes også indekspoeng for HD. Krav til
indekspoeng vil være 385 samlet for JL og VF og for
SV vil det for HD være 195. Dette gjelder samlet for
den foreslåtte parringskombinasjonen. For LV
brukes indeksene mer fleksibelt som veiledning i
avlsarbeidet, slik AR beskriver. Innføringen av
systemet trer i kraft så snart AR presenterer liste
over avlsgodkjente hunder med indekser for våre
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nettsider, og samtidig på nettsidene gir en kort
redegjørelse for overgangen og systematikken.
I sak 2 Indekslister
Styret følger AR’s innstilling om inntil videre å bruke
listene med indekser på alle hunder med min. 3
prøvestarter, som et internt arbeidsverktøy.
Konsekvensen av dette er at den liste som nå ligger
ut på nettet fjernes, da den også er foreldet.
I AR-sakene 3 – 9 tar styret sakene til orientering

Halekupering
Det er ikke kommet noe reaksjon fra NKK i denne
saken. Med de interne stridigheter i NKK for
øyeblikket er det sannsynlig at det vil ta noe tid.
Styret foreslår at Pål sender en påminnelse til NKK
før han reiser på jakt.
Kritikkskrivere
Ifølge Ståle og de som nå har prøvet å skrive inn
kritikker, skal dette fungere nå. KRJ sender en
henvendelse til alle kritikkskrivere om dette og
takker samtidig for innsatsen til den foreliggende
årboka.
Kommentar fra Styre:
Etterspør brukermanual på Indeksene.
Ønsker kun en HD indeks, i dag har vi 2, dvs NKK
og Ødegårds. Styre presiser at vi må ha ett felles
HD indeks system. Slik vi ser på det så bør denne
ligge hos NKK pga resurskostnader med mer.
Styre ønsker svar på hvor mange andre raseklubber
er det som bruker Indeksen til ødegård i dag.
Styre støtter nå at AR kan iverksette bruken av
Indeksene som et avlsverktøy.
AR og styre vil evaluere fortløpende utfordringer
rundt Indeksbassert avl.
AR må nå jobbe med hvordan årboken i 2011 skal
presenteres, Dette i samarbeid med styre og
redaktør årbok.
Lover og vedtekter

Jubileumsbok 2010
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Våre vedtekter skall gjennomgås/revideres, pga mye Alle
arbeid på styre så vil styre vurdere og avvente
denne jobben til 2011. Avgjørelse taes neste
styremøte.
Her jobber Kjell Larsen i fint driv med den.
Kjell Larsen
Målsetning for ferdigstillelse er DK 2011.
Styre
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