Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

06.11.2017

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 06/17 Jaktrådet
FH 01/18 Anders

Neste styremøte:

09.12.2017 kl. 12.00 (Gardermoen)

Saksnr

Sak

78/17

Godkjenne referat fra 09.10.2017
Referatet ble godkjent.

79/17

Innkommen post
‐ NKK – Anerkjent arrangement refnr 170371
‐ NKK – Oppnevning av FCI‐representanter, perioden 2017‐2019
‐ NKK – Oppnevning av medlemmer til HS‐oppnevnte komiteer
2017
‐ NKK, standardkomiteen – Endring i standard, vorsteh korth.
‐ FKF – Jaktprøver 2018
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 55‐17017
‐ FKF – Revisjon av jaktprøveregelverket
‐ FKF – Evaluering av NM lag høyfjell høst og lavland 2017
‐ FKF – Høring elektronisk påmelding (DogWeb ARRA)

80/17

IT v/Signe K
Ikke noe spesielt nytt ifht nettsiden.

Ansvar

Frist

81/17

Avlsrådet
‐ AR møte forrige uke. Solveig ønsker å få avløsning i avlsrådet
for KV. AR sender en henvendelse til DR’ene om forslag til
kandidater.
‐ Nytt møte på Gardermoen i desember samtidig med HS.
‐ AR ønsker å sette ut enkelte oppgaver til andre pga manglende
ressurser?
‐ Avlsplan – arbeidet er i gang og er sendt til distriktene og lagt ut
på nettsiden.
‐ Endring i standard på KV. Har vært en oversettelsesfeil ifht
farge. Dette endres i kompendium.
‐ Dogs4All. Kan stille med 5 i hver rase.

82/17

Jaktrådet
NVC
Siden er bygget opp i et samarbeid med Håkon Myhra og Ståle
Garborg som har gjort en kjempejobb med løsningen.
Alle årets resultater som er meldt inn er lagt inn. Jobbes nå med
siste finpuss på poengberegning. Ny NVC forventes lagt ut i
morgen.
VM – Individuelle gode premier for deltakere fra NVK. HS
gratulerer.

83/17

Fuglehunden
Neste leder, 01/18, Anders.

84/17

Regnskap
Bente har sendt ut regnskap pr oktober til styret. Ser ut til å bli
noe overbruk i 2017.

85/17

Raseutvalget v/Marius
‐ Mandat for arbeidsgruppe uttrekk av data.

86/17

FKF v/Anders
‐ Sak vedr utsetting av fugl jobbes med.

87/17

Sponsor/medlemsverving
Tas opp på neste styremøte.

88/17

Eventuelt
‐ Organisering av distrikter. Anders har kontaktet bl.a. Hordaland
og Agder om det.

