Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

01.10.2019

Til stede:

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

Fraværende:

Lone Gudim

Neste leder FH:

06/19
01/20

Neste styremøte:

Jaktrådet
Leder

01.10.19 kl 20.00
05.11.19 kl 20.00
11.12.19 kl 20.00

Saksnr

Sak

064/19

Godkjenne referat fra 02.09.19
Referatet ble godkjent.

065/19

Innkommen post
‐ NKK/FKF – Div informasjon vedr hundesykdom
‐ NKK/FKF – Søknad om prøver 2020
‐ NKK – Raseparade under Dogs4All

066/19

IT
‐ Ikke noen problemer i perioden.
‐ Idium kjøpt opp av større selskap. Vi blir da flyttet over i et
sikrere driftsmiljø. Det gir ingen konsekvenser for oss.
‐ Lavere trafikk en vanlig i høst. Skyldes nok hundesykdommen
og dermed få prøver å rapportere resultater fra.

067/19

Avlsrådet
‐ AR KV. Tre har meldt seg interessert og er inne i en
prøveperiode fra. Ingeborg Nygård fortsetter fram til RS 2020 for
å sikre kontinuitet.
‐ Datahound. Lagt inn test på KV ifht rangering av hunder.

Ansvar

Hilde B.

Frist

‐ Nye indekser har kommet, men tar tid å få de inn i Datahound.
Problem at det tar såpass lang tid. Dette tas opp i RU.
068/19

Jaktrådet
‐ Stille pga hundesykdommen.
‐ Under NM lag høyfjell så fikk SV‐laget en fin fjerde plass.
‐ Ståle G har kommunikasjon med utvikler av NVC ifht feilretting
osv.
‐ Uttak til NM lag lavland gjøres på søndag.

069/19

Fuglehunden
Snart klart for ny utgave. Fristen for stoff var 25.09.
Harriet bistår NMLK fram til de får ny redaktør.

070/19

Regnskap
‐ Ikke så mye nytt siden sist.
‐ Purrer på bidrag fra sponsorer.
‐ Søknaden om momskompensasjonen er godkjent. Hvilket beløp
det blir får vi i desember.

071/19

Raseutvalget (RU)
‐ Halekuperingssaken. Vedtaket er gjort om i jakthundkomiteen i
NKK. Robert Brenden får stille i VM med sine to hunder.
‐ VM‐uttak til Romania 2020 er 2. november i Østfold. Lagt ut på
FB og legges ut på nettsiden.
‐ Avlskonferanse 25. januar 2020. FA jobber med den. Gratis
deltakelse, men deltakerne må betale lunsj og evt overnatting.
Konferansen vil bruke tid på HD og gjennomgang av rapport fra
NKK. Oppfordring til AR om fysisk møte og at AR er tilstede på
konferansen.
‐ Championatreglene. Det er tatt opp endringer fra 01.01.2020.
Det fremmes forslag på dette. Gjelder poeng for apport og UK
fullkombinert.

072/19

FKF
‐ Halekuperingssaken.

073/19

Sponsorer
‐ Ikke så mye nytt.
‐ Bytte av hovedsponsor til Hills – avventer avtaleforslag fra Hills.
‐ Endre kontrakten ifht oppsigelse.

074/19

Eventuelt
Ny sekretær i NVK er Sissel Martinsen.
Annonse på Finn.no slik at AR er synlige der? Tas opp i AR.

