Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

28.05.2019

Til stede:

Anders Simensrud, Geir Henning Strøm, Trude Lien, Signe Karin
Hotvedt, Hilde Børdalen, Lone Gudim
Kasserer Bente Holm, sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:

Harriet Wiggen, Marius Kjønsberg

Neste leder FH:

05/19
06/19
01/20

Avlsrådet. Frist 29.07.19
Jaktrådet
Leder

Neste styremøte:

Saksnr

Sak

032/19

Godkjenne referat fra 08.04.19
Referatet er godkjent.

033/19

Innkommen post
‐ FKF – Bytte av helg jaktprøve Kongsvold 2021. NVK skal ha
trippelprøven og Norsk Derby.
‐ NKK – NKKs HD prosjekt – sluttrapport
‐ NVK Nordland – Søknad om støtte til distriktstiltak. Støtte til
landssamling med kr 5.000 er overført.
‐ FKF – Presisering apportprøvebevis
‐ FKF – Saker til Fuglehundtinget

034/19

IT v/Signe K
‐ Teknisk problem i april ifm oppdatering. Hentet opp back‐up.
‐ Statistikkverktøy «ant klikk» på NVC er ok, men ikke på
Datahound p.t.
‐ Noen etterspør når indeksene oppdateres?
‐ Bytte av bannere på nettsiden ifm landssamling.

Ansvar

Frist

035/19

Avlsrådet
‐ Utstillingspris. AR har ansvar for kåringen. Sendes til
avl@vorsteh.no innen 31.12. hvert år. Nettsiden oppdateres.
‐ HD. Generelt har det vært en stor økning på KV, 20% hittil i
2019. AR møte i forrige uke. Trude har skrevet en artikkel om HD
som legges ut på nettet i morgen. Hovedstyret/AR vurderer ulike
tiltak ifm utviklingen på HD.
‐ Fått meldinger om skjelvinger på KV. Kommer artikkel på nett.
Viktig at AR får informasjon fra eiere som opplever dette.
‐ Nytt medlem AR LV Bjørn Frode Eriksen.
‐ RAS er sendt NKK. Fått tilbakemelding om at NKK ikke
regodkjenner inntil videre.
‐ Indeksene skal i utg.pkt oppdateres til St. Hans. Det lages nyhet
på nettsiden når indeksene er oppdatert slik at det er lett for folk
å se når det er gjort.
‐ Parringer utenom AR på bl.a. www.finn.no. Stort sett parringer
som ikke ville blitt godkjent. Bør AR informere om risiko?

036/19

Jaktrådet
‐ NVC har gått sin gang gjennom vinteren. Venter på
oppdatering.
‐ NM Vinter. Faktura for lag på ca kr 15.000.

037/19

Fuglehunden
Neste nummer er i havn.
På neste generalforsamling i Fuglehunden skal det fastsettes
beløp for klubbredaktør. Noen redaktører får ingen godtgjørelse.

038/19

Regnskap
Som tidligere år på denne tiden.

039/19

Raseutvalget (RU)
‐ Halekuperte hunder tatt ut til VM. NKK gir ikke tillatelse til å
stille. Saken er sendt videre til RU/FKF og nå også til
jakthundkomiteen i NKK 11.06.19.
‐ RU møte i forkant av Fuglehundtinget.

040/19

FKF
‐ Marius K stiller for NVK på Fuglehundtinget.
‐ NVK har også fullmakt fra Munsterlenderklubben.
‐ Møte i Fuglehunden AS i forkant av Fuglehundtinget.

041/19

Eventuelt
‐ Sponsorer.
Troll sponser landssamlingen 2019.
Vært i kontakt med noen, men lite respons.
‐ DK/RS 2020. Anders og Britt ser på dato.

‐ Opplæring av nye distriktsrepresentanter. Lokale distrikter må
ta ansvaret selv.
‐ Vorstehstatuetten
Anders bestiller 2‐3 stk slik at vi har.

