Referat NVK hovedstyremøte
Dato og tid:
Til stede:

05.05.2020 KL 20

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

Fraværende:
Neste leder FH:

FH
(nr 4 utgivelse 23.06, frist klubbstoff 11.05, fellesstoff 11.05 )
Neste fuglehunden nr.3 utgivelse 12.mai.

Neste styremøte:

Tirsdag 16 juni kl 20.00

Møteleder:
Vert:

Anders Simensrud
Harriet Wiggen

Saksnr

Sak

Ansvar

030/20

Godkjenne referat fra 31.03.2020
Referatet ble godkjent.

Alle

031/20

Innkommen post
Flere brev om NKK sin økonomiske situasjon.
NVK avventer situasjonen angående økonomisk støtte til NKK,
NVK kommuniserer med FKF.

Anders

Frist

Brev fra OA angående pengestøtte til NKK.
NVK gir det samme svaret til OA, at NVK avventer situasjonen.
Veiledninger ved avlysninger og utsettelser av arrangementer,
FKF
Lest og tatt til etterretning.
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032/20

033/20

IT
Det har vært lite aktivitet på sidene siden korona tiltakene ble
innført. Tar seg opp når apportprøvene legges ut. Det ser ut til at
apportprøvene kommer til å gå nærmest som normalt.
RS protokollen legges ut.
Avlsrådet
Undersøkelse av Epilepsi på hund
Avlsrådet har lagt ut en artikkel på NVK sin hjemmeside med
informasjon og oppfordring til medlemmene om å sende inn
prøver fra syke hunder.
NVK Avlsrådet har inngått et samarbeid Frode Lingaas, professor
ved Faggruppe Medisinsk genetikk, Veterinærhøgskolen-NMBU.
Avlsrådet har vurdert at idiopatisk epilepsi (epilepsi uten kjent
årsak) er en sykdom vi ønsker å kartlegge i rasene våre. Årsaken
til dette er at sykdommen finnes hos både KV og SV , litt usikker
på status hos LV, det kan vi nå finne ut mer om. Sykdommen
vurderes som belastende både for hunder og eiere. Derfor
ønsker vi å bruke ressurser på dette. Hensikten med dette
arbeidet er på sikt å få utviklet en gentest på epilepsi.
Avlsrådet skal ha et møte med professor Lingaas angående det
videre samarbeidet og arbeidet. Saken følges opp videre i styret.
Kontakt med Sverige angående det samme.
Det er ikke inngått et formelt samarbeid med Svenske klubber.
Det kan være en mulighet i fremtiden.

Signe

Trude

Indekser
De nye indeksene er nå lagt ut i Datahound, uttrekk i mars ligger
til grunn for disse indeksene.
Vedtak:
Hver gang indeksene blir oppdatert skriver avlsrådet noen linjer
om dette og dato for siste uttrekk av datagrunnlag.
Indekssystemet
Det kan være vanskelig å forstå indeksutregninger og
bakgrunnen for dette, og det er ikke mulig å finne samlet
informasjon om indekssystemet. Det er ønskelig at medlemmer
kan få en lettforståelig og «pedagogisk» informasjon om
indekssystemet. Avlsrådet/Trude har tatt kontakt med Kai- Rune
Johannessen og Jørgen Ødegaard, og spurt dem om de kan skrive
en slik artikkel som kan legges ut på sidene våre.
Avlsrådet har skrevet en artikkel om gentest for HD. Disse
gentestene er verdiløse. Artikkelen er skrevet som et tilsvar til
artikkel om Tore Kallekleiv der han omtaler gentestene positivt.
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Avlsrådet synes det er uheldig at det legges ut slik informasjon
uten at vi har fått gitt en faglig vurdering. Når en med tyngde i
miljøet går ut slik, vil mange tro at dette er noe å prøve.
Rutiner for utlegging på nettsiden. Avlsrådet ber om at stoff,
artikler eller annet som omhandler avl og avlsrådets fagområde,
alltid går gjennom avlsrådet før det publiseres på nettsiden.
RAS dokumentene våre er ikke revidert av NKK, slik situasjonen
er nå er det ikke tiden for å purre NKK om dette. Gjeldende RAS
dokumenter som ble ferdig i 2019 ligger ute på nettsiden og er
våre avlsplaner.
Rasekompendiene er heller ikke godkjent av NKK etter flere
purringer. Så lenge vi ikke får disse godkjent må vi avvente
eksteriørdommerkonferanse.
034/20

Jaktrådet
Vm for stående fuglehunder 2020 utgår.

Harriet

Nesk foreslår å forlenge VK billetten 6 mnd eller 1 år.
Geir tar med seg dette til neste RU møte 25 mai. NVK stiller seg
bak forlaget om å utsette VK billetten et år.
035/20

Fuglehunden
Nytt blad er på tur i posten.
Frist for innsending av stoff til bladet er 11. mai.
Roger skriver en presentasjon av seg selv, og noe om
ungdomskontakt og ungdomssatsningen.

Harriet

Sissel skriver en presentasjon av seg selv.
036/20

Regnskap
Ingen endringer.
NVK er ikke momspliktig.

Bente

037/20

Raseutvalget (RU)
Det har ikke vært noe møte siden sist. Neste møte er 25 mai.

Trude
Geir

Geir tar opp eierskapet til datamaterialet NKK besitter på dette
møtet. Bakgrunnen for saken er at det er stilt spørsmål ved
dette, hvis situasjonen blir at NKK går konkurs.
038/20

FKF
Fuglehundtinget er avlyst.

Anders

039/20

Sponsorer
Ikke noe nytt.

Hilde
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040/20

NM skog 2020.
Nytt NM møte på torsdag.
Gordonsetterklubben og Namdal fuglehundklubb (arrangerte
forrige NM skog) har sendt deres underlag og erfaringer fra sitt
arrangement.
Det arbeides med å få dommere og terreng på plass. Det meste
er på plass muntlig, nå gjenstår det å få på plass dette skriftlig.

Geir

041/20

Handlingsplanen for hovedstyret

Roger og
Signe Karin

•

Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen
Ligger foreløpig nede.
• Arrangere NM skog 2020
Se pkt over.
• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge
Det jobbes med saken.
• Oppfølging av god kjenning av Rasekompendiet.
Ungdomssatsningen, oppfølging fra forrige styremøte 31.03
Det jobbes med saken.
042/20

Eventuelt.
Protokollen fra RS legges ut.
Rettelse i brukerhåndboken.
Styret bestemte at et ord i boken skal fjernes, etter oppfordring
fra et medlem. Det har vært vanskelig å finne original Word
dokument til brukerhåndboken.
Mulig det finnes hos Print House som har trykket boken. Roger
og Bente undersøker saken videre.

Signe Karin
eller
Harriet.

Larkollen 06.05.2020
Sissel Marthinsen
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