Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

27.06.2019

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg,Geir Henning Strøm, Signe Karin
Hotvedt, Harriet Wiggen, Hilde Børdalen.
Kasserer Bente Holm, sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:

Lone Gudim, Trude Lien.

Neste leder FH:

05/19
06/19
01/20

Neste styremøte:

Avlsrådet. Frist 23.07.19
Jaktrådet
Leder

02.09.19 kl 20.00

Saksnr

Sak

042/19

Godkjenne referat fra 28.05.19
Referatet er godkjent.

043/19

Innkommen post
‐ FKF – forsikring av styrene i klubbene

044/19

IT
Ikke noe spesielt nytt siden sist.
Signe har jobbet en del med nettsiden ifm landssamlingen.
NVC blir nå en del av statistikken fra nettsiden.

045/19

Avlsrådet
Anders sender et informasjonsskriv til DR med oppfordring om
å følge avlskriteriene.

046/19

Jaktrådet
‐ NVC fungerer som det skal igjen.
‐ Apportprøvesesongen er i gang og det er mange resultater
som meldes inn.

Ansvar

Anders/Marius

Frist

047/19

Fuglehunden
Nytt blad har kommet i posten nå.
AR er forespurt om en artikkel om HD.
Det ble avholdt generalforsamling i Fuglehunden før
Fuglehundtinget. Bladet går veldig bra. Det er forslag om at
klubbredaktørene skal lønnes direkte av bladet da de har
økonomi til det. Hovedredaktør kan på den måten også få mer
hjelp fra klubbredaktørene.

048/19

Regnskap
Ikke noe spesielt nytt. Halvårsregnskap kommer når juni er
over.
Faktura sendt til sponsorer for 2019.

049/19

Raseutvalget (RU)
‐ RU møte på Gardermoen i tilknytning til Fuglehundtinget.
Marius gjenvalgt som leder i ett år til. Kai‐Rune Johannessen
(leder FA) var også tilstede. Avlskonferanse felles for alle
rasene på Gardermoen blir neste år ifm. dommerkonferansen.
Mikkel Kvasnes går inn i data/statistikkgruppa.
‐ Halekuperte hunder. Fått avslag fra jakthundkomiteen. FKF
tar saken videre i NKK; sunnhetsutvalg og styre.

050/19

FKF
‐ Kontinental FCI repr. Det må jobbes med å få på plass en ny.
‐ Marius representerte NVK på Fuglehundtinget. Ingen store
saker.
‐ Momsregistrering. FKF kommer med anbefalinger til
klubbene.
‐ Forsikring for styrene. FKF henvendt seg til Gjensidige. Avslag
på felles tilbud. Klubbene må selv evt. gjøre det.

051/19

Sponsorer
Ikke noe nytt siden sist. Har sendt noen e‐poster, men lite
respons foreløpig.

052/19

Eventuelt
‐ DK/RS 2020. Avholdes 7.‐9. februar.
‐ Landssamlingen 2019. Et meget bra arrangement. Anders var
tilstede fra HS.
‐ Vorstehstatuettene. Bestilt 10 stk.
‐ Representasjon ved ulike aktiviteter avklares i styret i god tid
før arrangementet.

