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Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:             Anders Simensrud 

Vert:                           Harriet Wiggen 
 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

013/20 Godkjenne referat fra 25.02.20  

Godkjent.  

  

014/20 Innkommen post til orientering  

Korona info fra NKK og FKF, diverse vedlegg.  

Frysing av påmelding til Norsk Derby 

Brev ang Indekser fra  Rune Brenne  

Brev angående tekst i brukerhåndboken.  

Brev angående podcast om fuglehunder  

Anders  

015/20 IT  
Normal drift, ingen problemer. Venter på protokoll og 
årsstatistikk. Saker på vent. 

 

Signe 

 

016/20 Avlsrådet  
Samarbeid med Frode Lingås angående gentesting. (Oppfølging 
fra forrige møte) I gang med arbeid med gentest for epilepsi i 
samarbeid med NMBU og professor Frode Lingås. Indeksene er 

 

Trude 
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Tirsdag 5 mai kl 20 00 

 



forsinket igjen. Denne gangen er det forsinkelse i data fra NISK. 
Dataene er sendt over til Jørgen Ødegård for prosessering. Lav 
aktivitet i hundemiljøet. Det er færre nye avlshunder, skyldes 
trolig både hundesykdommen i fjor høst og nå koronaen som har 
ført til avlyste jaktprøver. 

Avlsrådet ved Trude Lien svarer på brev fra Rune Brenna om 
forsinkede indekser. 

Oppfølging av felles avlskonferanse, utenlandske hunder  
Signe etterlyste oppfølging av fellesavlskonferanse i januar. 
Jørgen Ødegård hadde en rekke råd om hvordan vi skal behandle 
indekser på utenlandske hunder videre. Avlsrådet tar dette 
videre med Ødegård. 

 

 

017/20 Jaktrådet 
Rune: Kom en del gode resultater i februar, før alle prøver ble 
stanset. Noen resultater er meldt inn i NVC. NVC-deltakelse 
krever ikke NVK-medlemskap. 

Harriet: følger med på Royalura, henter inn resultater og skriver. 
Det er få andre som melder inn. Alltid noen som er misfornøyde. 

Harriet  

018/20 Fuglehunden 
Harriet: Manus til neste nummer er sendt inn og godkjent. Geir 
og Rune presentert. Har historisk stoff liggende fra Per Steen og 
Kåre Lotsberg. Signe: Usikker annonsesituasjon, kan evt bli færre 
sider om koronasituasjonen trekker ut. 

Harriet  

019/20 Regnskap 
Bente har laget for 1. kvartal. Felles avlskonferanse kostet ca. 
11.000 kr. Faktura fra Olavsgaard på DK/RS er betalt med 88.000 
med fratrekk for feil. Sissel har oversikt over hvem som deltok og 
følger opp med Olavsgaard. Ble nesten dobbelt så dyrt som en 
todagers. 133.000 er totalkostnad på DKRS.  Sponsor: Bente har 
purret på Catch. Anders purrer opp Per Lyche. 
Momskompensasjon i rute. 

Nye regler for Mva. Er vi Mva-pliktige? Er NVK næring? Grense 
for omsetning på 140.000. Flere distrikt er over. Bente 
undersøker. Følger opp med revisor. 

Bente  

020/20 Raseutvalget (RU) 

Info fra RU møte  

Geir har vært på et RU møte, han representer Ru fremover. 

Agendaen var evaluering av avlskonferansen, positive 

tilbakemelding, flere som kunne tenkt seg en slik konferanse 

igjen.  

Trude 

Geir  

 



Forespørsmål fra Sverige, som ønsker felles avlsarbeid på tvers 

av landene.  

HD var et tema blant annet hva det har medført av diskusjoner. 

Et spørsmål som kom opp var «Hva foreligger av kartlegging når 

det gjelder konsekvenser for hunden å ha en HD diagnose. « 

Det var vanskelig å få oversikt over hvilke roller deltagerne hadde 

og hvem som representerte hvilke klubber, da deltagerne ikke 

ble presentert.  

Mandatet fra RU og felles avlsråd er klippet og limt sammen til et 

mandat. Ser ut til å være et godt mandat.  

Valg i RU? Marius tok opp dette, og spilte inn at klubbene må 

komme med kandidater, Marius kom med et forslag fra NVK.  

 

021/20 FKF 

 

Anders  

022/20 Sponsorer 

Gjennomgang og drøfting av Hills tilbud. Se vedlagt tilbud.  

Konkluderte mad at klubben forholder seg til Troll som 

hovedsponsor ut 2020. Vi har fått varmedekken fra Troll til NM 

lag. Det foreligger ingen skriftlig avtale med Troll.  

Hilde tar kontakt med Hills, takker for tilbudet og ber om 

mulighet til å komme tilbake til Hills som sponsor neste år.  

Samtidig som vi ber om tilbud fra Hills  må det tas kontakt med 

Troll, og be om det samme.  

Viktig at det sikres en skriftlig avtale.  

 

Hilde har vært i kontakt med , Østfold kennel og hundesenter og 

Gårdstunet hundepensjonat, hun opprettholder kontakten med 

de videre.   

 

Signe Karin foreslår å tilby aktuelle sponsorer en avtale for 2021 

hvor de får resten av 2020 gratis.  

Forslaget ble vedtatt.  

 

Hilde  

023/20 Evaluering av RS/DK 2020  

Skal det arrangeres to eller tre dagers DK/RS i 2021?  

DK/RS var vellykket i år. Når det gjelder 2021, vurderer styret at 

det arrangeres en todagers DK/RS i 2021, med forbehold om 

uforutsette hendelser/saker som krever at det arrangeres tre 

dager.  

Signe Karin   



Dato for neste DK/RS er satt til 6 og 7 februar. 

Sissel Booker hotell, Olavsgaard.  

024/20 Vedta de nye medlemmene i avlsrådet. 

Strihår: Ørjan Alm 

Korthår: Britt Shibbye 

                Arild W Hansen  

Det er med dette vedtatt at disse er medlemmer i avlsrådet.  

Som vanlig presenteres de i Fuglehunden med bilde og en liten 

presentasjon av seg selv. Signe Karin har lagt ut bilder og tekst på 

hjemmesiden.  

Signe Karin  og Harriet kommuniserer om dette , kan det som 

skrives på nettsiden brukes i Fuglehunden.  

Signe Karin  

025/20  Handlingsplanen for hovedstyret 2020 

• Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen 

• Arrangere NM skog 2020 

• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

 

Handlingsplanen skal stå på sakslisten på hvert 
styremøte. Hensikten er at styret skal ha fokus på dette 
arbeidet, og fordele oppgaver og ansvar.  
 
Ungdomssatsingen 
Signe Karin arbeider med rekrutteringsarbeidet på 
nettsiden.  
Styret utnevner Roger som ungdomskontakt. Det er satt 
av 5000 kr i budsjettet til dette arbeidet. Det er av 
avgjørende betydning at lokalklubbene blir med på 
dette arbeidet, da de er nærmest medlemmene.  
Rogers oppgave blir å samarbeide med lokalklubbene, 
eventuelt Jeger og fisk(Kanskje i første omgang noen 
utvalgte lokalklubber som brenner for dette arbeidet)  
og undersøke om det er mulig/grunnlag for å starte opp 
tiltak som rekrutterer ungdom med vorsteh,  og de som 
er nye med vorsteh.  
Roger og Signe Karin samarbeider om innholdet på 
nettsiden.  
Følges opp på neste styremøte 5. mai.  

Signe Karin  

026/20 Avlysninger på grunn av korona.  

Vinjevegen var den første prøven som ble avlyst pga korona.  

Det ble gjort på en ryddig og forbilledlig måte, som har høstet ros 

og annerkjennelse i ettertid. Det er uklarheter når det gjelder 

tilbakebetaling av startkontingentene, da NKK ikke foreløpig har 

tilbakebetalt startkontingentene. NKK er i en vanskelig 

Signe Karin  



økonomisk situasjon på grunn av korona.   

Videre arrangementer. 

Fuglehundtinget er  fortsatt ikke avlyst. 

Landssamlingen/Pinsesamlingen, Oslo/Akershus har ansvaret og 

forholder seg til det som myndigheten bestemmer.  

NM skog, er ennå ikke avklart.   

027/20 Brev angående Brukerhåndboka  

Styret har mottatt et brev fra et medlem som reagerer på at det i 

brukerhåndboken står at de hundene som har en stein og hunder 

med HD er verdiløse hunder. Dette er brukerhåndboken som 

finnes på vår nettside.  

Anders tar dette opp med Signe Karin, og formuleringen endres.  

Anders   

028/20 Brev fra Rune Brenna angående indekser 

Trude tar kontakt med Rune Brenna pr mail, og forklarer hvorfor 

resultatene ikke er klare. Grunnen er at Irsk setter klubben ikke 

har sendt inn sine resultater. 

Anders  

029/20 Eventuelt. 

Registering og oppbevaring av klubbens startrevolvere. Se skriv 

fra FKF.  

Anders har tatt ansvar for dette, NKK sentralt lagrer sine 

revolvere sammen med NVK Buskerud. Ernst Evensen 

våpenkontakt.  Det er kjøpt inn et våpenskap som NVK Buskerud 

og NVK sentralt spleiser på.  

 

Lagerplass til klubbens materiell.  

Klubben har fått midlertidig lager plass hos Inger Helene  i 

Svindal. (Inger helene er styremedlem i NVK Østfold. Dette er et 

midlertidig lager, på sikt må vi finne en annen løsning.  

 

 

Anders 

 

 

 

 

Sissel 

 

 


