Innkalling NVK hovedstyremøte
Dato:

13.03.2019

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm, Harriet
Wiggen, Trude Lien, Hilde Børdalen
Sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:

Signe Karin Hotvedt, Lone Gudim, Bente Holm

Neste leder FH:

FH 03/19

Neste styremøte:

Hilde B. Frist 22.03.2019

08.04.19 kl 20.00
06.05.19 kl 20.00
28.05.19 kl 20.00

Saksnr

Sak

012/19

Godkjenne referat fra 21.01.19
Ifht hederspriskomitee. Anders har snakket med et par aktuelle
kandidater. Vanskelig å sette opp definerte/klare kriterier.
Enighet om at det ikke er behov for en komite, men at dersom
leder føler seg inhabil avløses vedkommende av andre i styret.
Referatet fra 21.01.19 er godkjent.

013/19

Innkommen post
‐ FKF – Brev fra valgkomiteen i FKF.
‐ FKF – Viktig info til prøvearrangør
‐ NKK – Terminliste utstilling, lp, ag 2020

014/19

IT
Utsettes til neste møte.

015/19

Avlsrådet
‐ AR hadde møte 12.03.19.
‐ Oversendt kriterier for utstillingspris til hovedstyret i dag.
Kriteriene legges ut på nettet så raskt som mulig.
‐ Avlsplan/RAS. Får de siste tallene i løpet av kort tid og

Ansvar

Frist

dokumentene oversendes da NKK.
‐ Avlskriterier KV ifht utstilling. En god del hunder faller utenfor
listene med nye kriterier. Nye kriterier er gjeldende fra RS. Disse
legges ut på nettet med en informasjon om virkningen av dette.
‐ 5 på avlsrådskurs i regi av NKK i januar.
‐ Helge Heimstad har sluttet i AR LV. Bruker litt tid på å finne nytt
medlem.
016/19

Jaktrådet
‐ Sesongen er godt i gang. Mange gode resultater.
‐ NVC. Venter fortsatt på retting av feil vedr apport.
‐ NVC. Historiske resultater. Sjekkes opp.

017/19

Fuglehunden
Nytt blad kom i forrige uke.

018/19

Regnskap
Utsettes til neste møte. Kvartalsrapport kommer til neste møte.

019/19

Raseutvalget
‐ NVK følger opp startnekt for hunder med halekupering i VM.
NKK opprettholder sitt vedtak. Det lages en sak i NVK som sendes
FKF/RU.

020/19

FKF
‐ Ikke vært møte siden sist.

021/19

Eventuelt
‐ Vedtakene fra RS må følges opp. Protokollen er godkjent og lagt
ut på nettsiden.

