Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

05.11.2019

Til stede:

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

Fraværende:

Lone Gudim

Neste leder FH:

01/20

Neste styremøte:

11.12.19 kl 20.00

Leder

Saksnr

Sak

075/19

Godkjenne referat fra 01.10.19
Referatet ble godkjent.

076/19

Innkommen post
‐ NKK – oppnevning til NKKs komiteer og utvalg ‐ 2020/2021
‐ NKK – Viktig info vedr personvernloven (GDPR) for alle klubber
og forbund
‐ NKK – Arbeidsplan NKK RS 2019

077/19

IT
‐ Lagt ut info om nedetiden ifm flytting av innhold til ny server.
Idium beklager det som oppstod, men ingenting er tapt.
‐ skal forbedre forklaringen/informasjonen om NVC på nettsiden.
‐ startet jobben med årsrapport.

078/19

Avlsrådet
‐ indekser pr juni er lagt ut nå. Informasjon på nettsiden om
dette. Store forsinkelser i den siste kjøringen.
‐ nye medlemmer i AR KV er i gang med jobben.

Ansvar

Frist

079/19

Jaktrådet
‐ VM – Linda Dammen Moe med Kali og Robert Brenden med
Lector fikk Tres Bon under Middelhavscupen.
‐ NM lag lavland. Nære på en bronse, men ingen pallplass.
‐ Uttakskriterier til VM. Kommet noen forslag til endringer som
vurderes.

080/19

Fuglehunden
‐ Ikke noe nytt siden sist. Skrivefrist for FH 01/20 er 12.11.19

081/19

Regnskap
‐ resultatet for 2019 ser ut til å gå med overskudd.
‐ forslag til budsjett 2020.

082/19

Raseutvalget (RU)
‐ RU møte neste uke. Saker: championatreglene, RU skal gi
uttalese i forhold til NKKs HD rapport, avlskonferansen 2020,
dommerkonferansen, praktiseringsregler NM lag dømming.

083/19

FKF
‐ forslag til endringer ifht VM uttak.
‐ uttak til VM 2020 ble avholdt første helga i november.

084/19

Sponsorer
‐ Trønderbur, fortsetter i 2020.
‐ Sveberg dyrehospital og Brandsegg Søndre, går ut.
‐ Natalie Nilsen, nytt hundetreningssenter i Drøbak. 15% rabatt
og annonse til kr 2000.
‐ Avventer svar fra Hills, noe usikkerhet om hva som evt blir
tilbudt.

085/19

Eventuelt
‐ DK/RS 7.‐9. februar 2020, Olavsgaard hotell
‐ program (eksterne foredragsholdere?)
‐ kåring av årets hunder (bilder til malte fat).
NM skog 2020 – kongepokal. Anders sjekker med NKK.
Dogs4All – dekning av utgifter ifm raseparade for Hilde B.
Evaluering av handlingsplan for 2019 – sak til neste styremøte.

