Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

11.12.2019

Til stede:

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

Fraværende:

Sissel Marthinsen, Lone Gudim

Neste leder FH:

FH 02/20
FH 03/20

Marius. Frist 22.01.2020
Nye styremedlemmer. Frist 20.03.2020

07.01.2020
25.01.2020

Skypemøte kl 19.00
Fysisk møte på Gardermoen.

Neste styremøte:

Saksnr

Sak

086/19

Godkjenne referat fra 05.11.19
Referatet ble godkjent.

087/19

Innkommen post
‐ FKF/NKK ‐ Utstillinger 2021, søknadsfrist. NVK Buskerud og
Vestfold/Telemark har søkt om utstilling ifm landssamling 2021.
‐ FKF – Tilbakemelding apportbevisprøvegjennomføring
‐ NVK Buskerud – forslag til sak RS 2020

088/19

IT
‐ Driften av siden er ok.
‐ Litt lavere trafikk enn på samme tid i fjor.

089/19

Avlsrådet
‐ Forslag fra AR KV til RS 2020: Krav til samlet indeks på KV.
Diskuteres på neste styremøte.
‐ Forslag fra Buskerud. Diskuteres på neste styremøte.
‐ Genomprosjekt. Ikke aktuelt lenger. De har fått inn nok prøver.
Men kan være aktuelt hvis det er noe spesielt vi ønsker å
utrede. Evt forslag til RS/informasjon på DK.

Ansvar

Frist

‐ Ødegård kan komme å holde foredrag om indekser på DK.
Trude avtaler.
‐ Mye parringer på gang. Det er positivt.
090/19

Jaktrådet
‐ Kåret årets hunder i NVK og NVC. Lagt ut på nettsiden.

091/19

Fuglehunden
‐ Ikke noe nytt siden sist.
‐ Fristen for innsending av stoff til FH 01 bør være seinere slik at
kåring av Årets hunder kan komme med. Tas opp i
Fuglehunden.

092/19

Regnskap
‐ Fortsatt noen restanser på sponsorinntekter. Purres opp.
‐ Regnskapet for 2019 er snart på plass. Ser ut til å bli et
overskudd på ca kr 100.000.
‐ Bør lages retningslinjer for hva NVK dekker ifm NM lag.

093/19

Raseutvalget (RU)
RU møte siden sist styremøte:
‐ Avlskonferanse 25. januar på Gardermoen,
Scandic Airport hotel. Annonse trykkes i FH og sendes
raseklubbene. Lage en sak på nettsiden.
Kostnad pr deltaker kr 300, inkluderer lunsj. Raseklubbene får
en kostnad på ca 10‐15.000.
AR og hovedstyret deltar og har et møte samtidig.
‐ HD rapporten. Felles AR har svart til FKF.
‐ Nye championatregler. Championatpoeng på 1.UK fullkomb.,
korrigeringer på apportpremiene.
‐ Dommerkonferanse i forkant av avlskonferanse, 24. januar.
‐ Kai‐Rune J ønsker avløsning i felles AR på vårparten. Trude
overtar plassen i felles AR.

094/19

FKF
Se saken over.

095/19

Sponsorer
‐ Troll fortsetter.

096/19

DK/RS 2020
‐ Program.
‐ Opplæring på nett (lørdag)
‐ Foredrag fra eksterne ifht avl fredag og lørdag.
‐ Distriktenes time (lørdag)
‐ Britt sender ut fjorårets program som utg.pkt. for videre
arbeid.

‐ Saker. Frist for saker fra distriktene og styret 5. januar.
‐ Handlingsplan 2020 – evaluering av handlingsplan 2019.
Nytt punkt:
‐ distriktsmidler til å rekruttere ungdom
097/19

Eventuelt
‐ Landssamling 2021. Arrangører er NVK Buskerud og
Vestfold/Telemark.
‐ Oversikt over dommere som er gode på gruppe 7 er satt opp for
elevarbeider.

