Referat fra NVK hovedstyremøte
Dato og tid:
Til stede:

16.06.2020 KL 20

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

Fraværende:

Trude Lien. Rune Mikalsen og Geir Sve

Neste leder FH:

FH
NR 5 Avlsrådet skriver leder. Frist 27 juli.
NR 6 jaktrådet 23 september
NR 7 Anders skriver leder

Neste styremøte:

8 september kl 20 00

Møteleder:
Vert:

Anders Simensrud
Harriet Wiggen

Saksnr

Sak

030/20

Godkjenne referat fra 05.03.2020
Godkjent

031/20

Innkommen post
FKF. Revidert veileder for prøver og aktiviteter.
FKF: Brev fra styret i FKF.
Pål anders Vang: Jaktprøver 2021
FKF: Tilleggsinformasjon vedr økonomiske situasjon NKK
Anita Sørensen: NKK Region Telemark og Vestfold årsmøte.
FKF: En hilsen fra hovedstyrets leder.
FKF : Lån og bidrag til NKK Angående lån til NKK.

Ansvar

Anders

Angående lån til NKK; NKK har utarbeidet en mail, som gjelder
rentesatser. NKK har et forslag om å legge på en korona tillegg på
medlemsavgiften.
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Frist

032/20

IT
Lav aktivitet på nettsiden. Nå er det lagt ut apportprøver, og
etter hvert jaktprøver.
Distriktene er gode på å legger ut aktiviteter på sine sider.

Signe

Det har ikke blitt rekruttert en person til i publiseringsgruppen.
General forsamling i Fuglehunden Harriet og Signe representert.

033/20

Avlsrådet
Fargekombinasjon gul/tan på korthår

Trude

En gang imellom fødes det korthårvalper med
fargekombinasjonen gul/tan. Det er usikkert hvorvidt denne
fargekombinasjonen kan godkjennes.
Den norske (og engelske) oversettelsen fra den tyske
rasestandarden som ligger ute på NKK, er antageligvis feil. Slik
det leses nå er det lov med gul/tan farger. Avlsrådet jobber
videre med saken, det gjort seriøse forsøk på å kontakte
Tyskland, uten at det har ført frem.
Trude Lien jobber videre gjennom NKK og den Danske og
Svenske kennelklubben.
034/20

Jaktrådet
Ikke noe aktivitet siden sist.

Harriet

035/20

Fuglehunden
Generalforsamlingen Fuglehunden AS
Generalforsamlingsprotokollen. Ikke noen kontroversielle saker.

Harriet

Referat og protokoll legges ut på Fuglehunden.
Eiermøtet ble avholdt etter generalforsamlingen.
036/20

Regnskap

Bente

Sponsor penger 5000 kr har kommet inn fra advokat Lykke.
037/20

Raseutvalget (RU)
Marius ble takket av som leder i RU. Han har gjort en god jobb.
Geir Sve har blitt valgt som nestleder i RU. Thomas Tollefsen
Godronsetterklubben ble valgt som leder
Fuglehundtinget blir tidlig i august.

Trude
Geir

038/20

FKF

Anders
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039/20

Sponsorer
Lite nytt.
Hilde jobber videre med de som kan være aktuelle.

Hilde

En del distrikter har egne sponsorer, en mulighet kan være at
distriktene retter en etterspørsel til sine sponsorer med et
spørsmål om de også kan tenke seg å sponse Hovedklubben, og
med det kunne annonsere på klubbens hovedside.

040/20

NM SKOG 2020

Geir

041/20

Handlingsplanen for hovedstyret

Roger og
Signe Karin







042/20

Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen
Arrangere NM skog 2020
Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge.
Roger og Signe snakker sammen om dette, vi må
involverer distriktene. Frode og Roger skal delta på en
sommerleir med hundekjørere. Skal fortelle om apport
ol. Inviterer unge mennesker med på dressurkurset.
Oppfølging av god kjenning av RAS

Eventuelt.
Salgsartikler på nettsiden.
Vi har en del artikler på lager som det ikke er noen omsetning av.
Det finnes mange Vorsteh gensere i str S. Disse prises ned til 50
kr. Disse genserne kan også deles ut i forbindelse med
barn/ungdomsarbeid.

Anders

Det er tomt for tøymerker som kan strykes på tøyet. Bente
undersøker hvor hun kan få bestilt de.
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