Referat NVK hovedstyremøte
Dato og tid:
Til stede:

25.02.2020 KL 19

Anders Simensrud, Geir Sve , Rune Mikalsen, Signe Karin Hotvedt,
Harriet Wiggen, Trude Lien , Roger Brenden.
Kasserer Bente Holm, sekretær, Sissel Marthinsen

Fraværende:

Meldt forfall, Hilde Børdalen

Neste leder FH:

FH 02/20
FH 03/20

Neste styremøte:

Marius. Frist 22.01.2020
Nye styremedlemmer. Frist 20.03.2020

Tirsdag 17 mars kl 20.00

Saksnr

Sak

01/20

Godkjenne referat fra 25.01.20

Ansvar

Godkjent

02/20

Konstituering av nytt styre
Geir Sve, nestleder. Deltar på RU møter. Primus motor for NM skog.
NM skog blir sak på hvert styremøte fremover. Geir har Strihår. Har
deltatt i styret i Trøndelag i flere perioder, ønsker nå å bidra inn i
hovedstyret.
Rune Mikalsen leder jaktrådet sammen med Harriet. Har vært aktiv og
er aktiv i jaktprøve miljøet, både i nord og sør. Er dommer. Har startet
med forberedelser til NM vinter. Harriet og Rune kommuniserer om det
videre arbeidet.
Roger Brenden vara. Er DK i distrikt Innlandet. Deltar på alle
styremøter, og deltar også på RU når det er behov for det.
Roger beskriver seg selv som en enkel sjel fra Elverum, har fire korthår.
Med i styret i Innlandet, har vært leder der i to perioder. Holder på med
dommerutdanning. Studerer også i forbindelse med jobben.

Anders

Frist

03/20

Innkommen post
Til info: Norsk Belgisk Fårehundklubb. Valpeshow- tillatelse til å ha med
klubbens raser.
Til info: NKK Informasjon til arrangører av blod og ferssporprøver.

Fuglehundklubbenes Forbund.
Forslag til kandidater ved valg i forbindelse med Fuglehundtinget 2020.
Tenke på om vi har gode kandidater som vi ønsker å fremme.
Fuglehundklubbenes Forbund.
VIKTIG INFORMASJON FRA FKF VEDR. KNALLVÅPEN.
Se egen sak.
04/20

IT
Det foregår opplæring av nye DK som skal ha tilganger.
Legger ut saker fra DK.
Presentasjon av de nye distriktskontraktene.
Må rette opp Avlsprisen til langhår.
Info om knallvåpen og registrering.
Britt har lagt ut de siste årenes årbøker på nettsiden, skal fremheve de
på siden.
Alle årsdataene som Kai Rune tar ut, skal legges ut på siden.

Signe

Avlsrådenes presentasjoner.

05/20

Avlsrådet
Forbedre rutinene angående prisene på DK.
Prisene var ukjent frem til møtet, det ble da ikke mulig å invitere
prisvinnerne på lørdagens middag på DK. Det har kommet reaksjoner
på dette. Styret tar dette til etterretning og vil endre sine rutiner til
neste DK.
Dessverre ble det skrevet feil navn på avlsprisen til Langhår.
Det har kommet kritikk på at det ikke var skrevet begges navn på
diplomet til en avlspris. Dette er det ordnet opp i.
Det avholdes Avlsrådsmøte i kveld. Tema vil være Frode Lingås sitt
innlegg om innsending av prøver til gentesting.
Avlsrådet skal gå igjennom og ta stilling til om det er ønskelig å gå
videre med dette og utvikle et samarbeid i forhold gentesting og
spesifikke sykdommer som for eksempel, pelskvalitet på Strihår ,
epilepsi eller andre aktuelle sykdommer.
Spørsmålet er om det er aktuelt og interessant for klubben å gå videre
med dette arbeidet/samarbeidet.
Avlsrådet diskuterer hva som er ønskelig å gjøre og hvorfor. Hvis
avlsrådet mener at dette vil være et arbeid som kan bidra til mindre
sykdom på våre raser, legger avlsrådet dette frem for hovedstyret på
neste styremøte. Et spørsmål er hvem som eventuelt skal finansiere
dette.

Trude

06/20

Jaktrådet
Har godkjent resultatene i NVC til nå, det er til nå ikke så mange

Harriet/Rune

NM Vinter, har ordnet en hytte til Strihår laget og Korthårlaget et døgn.

07/20

Fuglehunden
Nytt blad kommer snart.
Presentasjon av de nye i styret .
Geir Sve skriver neste leder, presentasjon av seg selv med bilde. FRIST
20 mars.
Rune sender også en presentasjon til Harriet som kommer i bladet
etter dette.

Harriet

Presentasjonen skal si noe om hvilke visjoner har dere for NVK, hva
ønsker dere å bidra med.
08/20

Regnskap
Faktura til ny sponsor som heter Catch hundetrening.
Dammkjern ønsker ikke å stå som sponsor nå.
Per Lykke fortsetter som sponsor. Anders kontakter ham.

Bente

Sparekonto i Nordea flyttes til DNB. Så vi får alt i en bank.
Når protokollen kommer underskrevet sender Bente dette til NKK for
momsrefusjon. Frist i juni.
Bente tar kontakt pr e post med distriktskontraktene vedrørende
momsrefusjon, studiet forbundet og grasrotandelen.
Har sett på det nye regnskapssystemet.

09/20

Raseutvalget (RU)
Ru møte etter hvert.
Geir og, eller Roger blir med på møtene. Målet er at det skal være to
på møtene.

10/20

FKF
Valg og saker til Fuglehund tinget.

011/20

Sponsorer
Hilde har fått et sponsor tilbud fra Hills. Tas opp nå neste møte.
Vi er bundet av Troll ut 2020, og vurderer ny sponsor avtale for 2021.
Vi må informere Troll om at vi har fått tilbud om sponsor avtale fra en
annen, så de eventuelt kan komme med et nytt tilbud.

Hilde

012/20

Oppsummering RS/DK
Protokollen blir lagt ut på hjemmesiden når den er klar.
Vi er fornøyd med DK/RS.

Anders

Invitasjon til NVC vinnere, avl, oppdretter og utstillingspriser til DK
middag. Styret vil Invitere alle som får NVC, Oppdretter, avlspris og
utstillingspris diplom pris til middag på DK. Klubben dekker middag,
overnatting og reisekostnader betaler de selv.
Frist for innsending av resultater for å delta i konkurransen er 31.12.
Må meldes inn i tide. Sak om dette på et senere styremøte.

013/20

Eventuelt.
Registering og oppbevaring av klubbens startrevolvere. Se skriv fra
FKF.
Klubben skal sende inn søknad på alle våre våpen 6 og 9 mill.
Hovedklubben skal søke, det skal utnevnes våpenansvarlig. I distriktene
skal DK utnevne våpen ansvarlig. Våpnene må oppbevares i godkjente
våpenskap.
Noen revolvere har et nummer, andre ikke. Politiet utsteder nummer til
de våpnene som ikke har dette. Tildelt nummer skal preges inn på hver
revolver. Våpnene må forevises til politiet med nummer på. Når våpen
tas med for å brukes på prøve må det utstedes en utlånsavtale mellom
våpenansvarlig og dommer som har ansvaret for våpen som brukes på
felt. Våpnene blir ansett som skarpe våpen. Må oppbevares overvåket.
Våpen og ammunisjon skal ikke oppbevares sammen. Når
våpenansvarlig går ut av styret, må det skrives nye avtaler. Private
våpen må også registreres.
Klubbens våpen blir stort sett brukt på Trippelprøven hvert tredje år.
Anders tar ansvar for å finne en løsning på hvordan klubben skal søke,
oppbevare våpen og hvem som skal være våpenansvarlig.
Lagerplass til klubbens materiell.
Klubben har mye materiell som det ikke er plass til i heimen til Sissel.
Anders tilbyr seg å lagre klubbens materiell i sin låve.
Anders tar kontakt med Sissel angående frakt fra Larkollen til Anders. Et
alternativ er å leie et minilager, som er i nærheten av der
materialforvalter bor. Minilager koster ca 500 kr i mnd.
Signe.
NKK utstilling Noen dommere måler SV og andre ikke. Hva gjør vi i
forhold til dette? Et eksempel er at en tispe som er fire cm for lav fikk
cert på en utstilling.
Jørgen Ødegård sitt innspill angående utenlandske hunder/importer.
Signe ønsker at styret diskuterer dette innspillet. Tas opp på et senere
styremøte

Anders

Sissel

