Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

04.09.2017

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm, Trude Lien,
Harriet Wiggen, Anne Grete Langeland, Signe Karin Hotvedt, Odd Erik
Rønning
Kasserer Bente Holm, sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:
Neste leder FH:

Neste styremøte:

FH 06/17 Jaktrådet

09.10.2017 kl 20
06.11.2017 kl 19

Saksnr

Sak

56/17

Godkjenne referat fra 19.06.2017
Referatet ble godkjent.

57/17

Innkommen post
‐ NMLK – Konvertering av utenlandske prøveresultater
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 55‐17018
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 55‐17011
‐ RU – papirer til RU‐møte
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 55‐17007
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 55‐17008
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 55‐17014
‐ FKF – Svar vedr søknad om å få gjennomføre Forus Open i 2017
‐ NKK – Høring vedr økonomisk støtte til dommerutdanning, osv

58/17

IT v/Signe K
Det er gjort noen endringer på forsiden for å unngå at nyheter
forsvinner fort ut ved stor aktivitet.
Det vurderes å øke antall «ruter» på forsiden?

Ansvar

Anders

Anders

Frist

Ståle Garborg er tilbake i IT.
Driften av nettsiden går ellers bra.
59/17

Avlsrådet
‐ AR møte i august.
‐ forespørsel om kandidater til HD prosjekt som NKK skal sette i
gang. Kai Rune Johannessen er foreslått. Ikke fått
tilbakemelding på hvilke to kandidater som blir valgt.
‐ ny avlsplan. Hvordan man skal legge opp arbeidet?
Samle RAS og ny avlsplan i ett dokument.
Utarbeide spørsmål til distriktene som de kan gjennomgå
lokalt og gi tilbakemelding til AR.
‐ Forespørsel fra Breton‐klubben om å være med på et møte med
NKK vedr halekupering.

60/17

Jaktrådet
‐ NVC cup. Ståle Garborg jobber med saken mot leverandør. Så
snart den er koblet til vil vi legge inn årets resultater. Første
prioritet blir å få opp ny NVC løsning. Historiske resultater er
noe man vil se på i etterkant.
‐ NM Høyfjell, gull til KV og sølv til SV. Styret gratulerer!

61/17

Fuglehunden
Nytt blad har akkurat kommet i posten.
Det har vært avholdt tlf.møte i redaksjonen. Hovedredaktøren vil
gjerne ha navn på oppdrettere innenfor SV, KV og LV som ikke er
så profilerte.
Jaktrådet har neste leder i FH.

62/17

Regnskap

63/17

Raseutvalget v/Marius
‐ konvertering av utenlandske prøveresultater. Søknad fra NMLK.
Anders tar dette videre. NVK er positive til å registrere
resultatene i DogWeb.
‐ henvendelse fra FKF for å lage statistikk av data fra Datahound.
‐ utveksling av data mellom nordiske land. Trude sendte
henvendelse til RU om dette.

64/17

FKF

65/17

NM Høyfjell 2018
NVK skal arrangere NM høyfjell 2018.
‐ Prøveleder. Vi trenger prøveleder, må utpekes tidlig.
‐ Sponsorer. Må klargjøres i god tid før årsskiftet.
‐ Nettløsning. Harriet og Signe ser på dette.
‐ Dommere. Marius og Anders.
‐ Datoer:
‐ 30.08.18 – NM lag
‐ 31.08.18 – NM individuelt. Finale 02.09.18.
‐ Sted for middag og trekning onsdag kveld?
Hjerkinn/Hjerkinnhus? Må avklares raskt.
‐ Terrengansvarlig: Marius

66/17

Eventuelt
‐ DK/RS 2018. Tidspunkt og sted. Olavsgaard 10. og 11. februar.
‐ Julemøte i hovedstyret blir 9. desember.
‐ VM – økonomisk støtte. Kr 3000 pr deltaker

