Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

15.12.2018

Til stede:

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

Fraværende:

Harriet Wiggen, Trude Lien

Neste leder FH:

FH 01/19 Leder i NVK

Neste styremøte:

Saksnr

Sak

104/18

Godkjenne referat fra 17.10.2018
Referatet ble godkjent.

105/18

Innkommen post
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 51‐18048
‐ FKF – Arbeidsplan NKK RS
‐ FKF – Lovmalen
‐ NKK – Bruk av elektroniske kritikker fom 01.01.19
‐ FKF – Søknader om utstilling 2020 til FKF og NKK
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 54‐18030
‐ FKF – Fuglehundtinget 2019
‐ FKF – Lokale dommerutvalg
‐ FKF – Evaluering NM lag
‐ Linda M. Dammen Moe – Søknad om støtte til VM 2019.
Søknaden imøtekommes. Beløpets størrelse og utbetaling vil
gjøres 2 uker før arrangementet. Saken overføres til jaktrådet.

106/18

IT v/Signe K
‐ Driftsmessig ingen problemer på nettsiden.
‐ Signe K har forberedt nettsidene for 2019 i distriktene. Flere

Ansvar

Frist

nye skrivere på nettsiden.
‐ Bra respons på jaktbilder.
‐ Behov for flere som kan ta redaktøransvar på nettsiden.
107/18

Avlsrådet
‐ Rasekompendiene er fullført og oversendes NKK i neste uke for
godkjenning.
‐ Avlsplan – samordning RAS og avlsplan. Avlsplan legges fram
som sak på RS 2019. Bør ha en artikkel på hva som er nytt.
‐ Årsmeldinger og statistikker er på gang.
‐ Kåring av årets utstillingshund – sjekket ut kriterier i andre
raseklubber. Kommer forslag til RS.
‐ Helge Heimstad går ut av AR LV.
‐ Evt svare på artikkel vedr avl og HD.
‐ Avlsrådskurs NKK, 4 deltakere fra AR.

108/18

Jaktrådet
‐ Årets hunder i NVK er kåret.
‐ Årets hunder i NVC legges ut i løpet av helga.
‐ NM lag uttak, vurderer noe endring av kriteriene.
‐ Vorsteh er representert i finaler i de fleste høystatusløp.
‐ Oppdretter/avlspris frist for å sende inn resultater.
‐ Europacup – to norske KV.

109/18

Fuglehunden
‐ behov for mer stoff fra raseklubbene.

110/18

Regnskap
Overskudd i 2018 på ca kr 52.000.
Forslag til budsjett for 2019 ble gjennomgått.

111/18

Raseutvalget
‐ NM lag praktiseringsregler.
‐ Championatregelverket kom i retur fra FKF. FKF kom tilbake
med forslag til samsvar i regelverket. Dette ble vedtatt i RU og
revideres i 2019. Maks 10 championatpoeng i unghundklassene.
‐ CACIT: raseklubbene har krav på en CACIT vinter og høst. Ikke
aktuelt å øke ant CACIT. Kvaliteten på prøven må dokumenteres.
‐ Problemer med Datahound og NKK. Feil på overføring av
resultater. Dette skal være løst nå.
‐ Automatisering av beregning på indekser.
‐ Evaluering av NM lag
‐ FKF skal informere om dommerutdanning eksteriør

112/18

FKF
‐ møte ifm lavlandskomiteen. Evaluering etter høstens
lavlandsprøver.

113/18

DK/RS 16. og 17. februar 2019
‐ saker fra hovedstyret
‐ frist for saker
‐ program

114/18

Eventuelt

