
Referat NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  
 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:             Anders Simensrud 

Vert:                           Harriet Wiggen 
 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

056/20 Godkjenne referat fra 08.09.2020 

Referatet ble godkjent med merknader på rettinger av feil dato. 

Dette er rettet opp. 

  

057/20 Innkommen post 

Tatt til orientering.  

Anders  

058/20 IT  
 Rune Mikalsen og Richard Grøttheim legges til som nye 
skribenter. Grøttheim er ny DK i Nordland, han skal sende bilde 
og CV for introduksjon på nettsiden 
Alle som skriver leder til Fuglehunden kan sende dette også til 
Signe og ettersende fra siste 2 år 
Fremdeles ikke fått protokoll fra årsmøtet, skal purre på dette 
Referat fra Trippelprøven legges ut i dag 
 

 

Signe 

 

07 oktober 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 

 

Harriet Wiggen, Hilde Børdalen, Sissel Marthinsen  

FH  

onsdag 11/11 kl 19.00  
 



059/20 Avlsrådet 
Lite å melde, indeksene er forsinket, har ikke hørt noe mer 
vedrørende møte med Ødegård om hva vi skal gjøre med 
importhundene, det er NGK som sitter med oppgaven her, kan 
purre dem og høre hvordan det ligger an. 
Lav valpeproduksjon over tid , uheldig, vi jobber med dette i 
avlsrådet, dvs hvordan vi kan favne om flere og få mer kull på 
sidene våre. 
 

 

Trude 

 

060/20 Jaktrådet 

Er ajour med Cup`en, veldig mange gode premieringer i høst, 

mange 1 AK, det gror godt! 

Har nå jobbet med lag til NM Lavland for SV og KV, lagleder 
Anders S 
Jaktrådet har skrevet neste leder til FH, der det blant annet tas 
opp at resultater må meldes innen 7 dager for godkjenning 
 

Rune  

061/20 Fuglehunden 

Harriet ikke med på møtet, posten går ut 

Harriet  

062/20 Regnskap 

Alt OK  

Bente  

063/20 Raseutvalget (RU) 
Ikke noe møte siden sist styremøte. Noe diskusjon rundt 
dommerregnskap, utgifter til terrengleie og dommer- evaluering, 
dette kan kanskje være tema for RU møte? 
  

Trude 

Geir  

 

064/20 FKF 
Fuglehundtinget ble avlyst, ikke noe nytt 
  

Anders  

065/20 Sponsorer 

Hilde ikke med på møtet, posten utgår 

Hilde  

066/20 NM SKOG 2020 
Kommer artikkel i Fuglehunden 
Regnskap; underskuddet deles mellom lokalavdeling Trøndelag 
og klubben sentralt. 
  

Geir  

067/20  Handlingsplanen for hovedstyret 

• Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen 

• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

 

Roger og 

Signe Karin  

 



Forslag fra Signe Karin på forrige styremøte om å lage tiltak som 
rekrutterer flere til å delta på NM skog og skogsfuglprøver. 
Hvordan skal vi jobbe for å få til dette?  

Ikke noe nytt. 

068/20 DK/RS 2020  

Noe uklart hvilken helg, Sissel må avklare dette, vi går for 2 

dagers samling i 2021 (på bakgrunn av 3 dagers samling i 2020) 

 

 

 

069/20 Eventuelt. 

Brev til DK i Oslo angående skriftlig og muntlig kommunikasjon.   
Hvordan skal dette formuleres?  

 Sak i O/A, må utredes dersom Styret skal ta stilling til dette, 
Anders tar noen telefoner før saken eventuelt behandles. 
   
Orientering fra sekretær. Innmeldinger 2020 

Se vedlegg.  Utsatt da Sissel ikke deltok på møtet.  

Trippelprøven 2021.  

Skal på sakslisten hver gang fremover.  

Hvem skal være prøveleder? Styret jobber videre med dette.  

 

Anders 

 

Sissel 

 

 


