Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

18.06.2018

Til stede:

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

Fraværende:

Trude Lien

Neste leder FH:

FH 04/18 Avlsrådet, frist 23.07.18

Neste styremøte:

16.07.18 kl 20.00

Saksnr

Sak

49/18

Godkjenne referat fra 22.05.2018
‐ Odd Erik kaller inn til møte før sommeren i gruppa som jobber
med sponsorer og medlemsverving.

50/18

Innkommen post
‐ NKK – Anerkjent arrangement REFNR 180349
‐ NKK – 2 søknader om elevstatus gruppe 7.

51/18

IT v/Signe K
‐ lagt ut om NM høyfjell på hjemmesiden
‐ opprettet NM høyfjell på FB
‐ FH har skrevet en artikkel på sin hjemmeside om NM høyfjell
‐ annonse i FH. Sendt forespørsel om pris.
‐ «Lagt ned» siden om omplassering etter ønske fra AR. Vanskelig
for AR å kontrollere opplysningene som står i annonsen.
‐ lagt ut statistikk/årsdata for 2017
‐ jevn trafikk på nettsiden, ingen driftsproblemer

52/18

Avlsrådet
‐ Tor‐Asle Eliassen hadde sitt siste møte i AR. To medlemmer i SV

Ansvar

Frist

AR.
‐ kompendiene er klare for å sendes til NKK.
‐ avlsrådskurs via NKK i januar 2019
‐ forespørre om måling av hundene våre på utstilling i 2019
‐ vurderer innskjerping på krav til utstillingspremie ifm
avlsgodkjenning på KV
53/18

Jaktrådet
‐ Ikke så mye nytt siden sist.
‐ Venter på kontakt ifht NVC og korrigering av poeng på
samlekombinert.
‐ 4 stk har meldt interesse for deltakelse i VM. Uttaket er lagt til
en mandag. Vanskelig for de som bor langt unna.

54/18

Fuglehunden
‐ nytt nummer i postkassene i juli.
‐ Marius deltok på generalforsamling i FH forrige uke. Store deler
av styret er byttet ut. Signe K er valgt inn for 2 år.

55/18

Regnskap
‐ halvårsregnskap kommer etter utgangen av juni.
‐ sendt inn papirene vedr momskompensasjon til NKK.

56/18

Raseutvalget v/Marius
‐ Marius er ny leder av RU.
‐ RU møte i forkant av Fuglehundtinget. Sakene ble diskutert.
‐ Revidere championatreglene. Dommerutvalget blir invitert
med.
‐ Vært et møte i felles avlsråd. Kai‐Rune Johannessen er leder.
Flere saker bl.a. felles avlsseminar som forhåpentligvis blir
høsten 2019.
‐ datagruppa har startet sitt arbeid.

57/18

FKF
‐ Fuglehundtinget 2018. Apport på skog ble gjeninnført i alle
premiegrener. GPS saken gikk ikke igjennom. Innskjerping på
apportbeviset gikk ikke gjennom. Men 1.AK FK gjelder fortsatt
som inngang til jaktchampionatet. Anders har skrevet en
oppsummering fra Fuglehundtinget på nettsiden og FB.

58/18

Sponsor/medlemsverving
Ikke noe nytt siden sist. Satser på møte i løpet av juni.
Ikke mulighet til å ta tak i sponsor på NM høyfjell. Alle må bidra
til å skaffe sponsorer til NM.

59/18

NM Høyfjell
‐ alle må sjekke sine oppgaver ifht NM som Bente har sendt ut

tidl.
‐ terreng er i orden.
‐ sendt forespørsel til 200 dommere om dømming under NM.
‐ alle prøver å finne en sponsor.
60/18

Eventuelt
‐ DK/RS 2019 – Arrangeres 16.‐17.2.19

