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Referat NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder: Anders Simensrud 

Vert: Harriet Wiggen 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

029/21 Godkjenne referat fra 23.02.2021 
Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.  
 
  

Sissel  

030/21 Innkommen post 

FKF Medlemsklubbenes jaktprøvekomiteer 16.03.2021 

FKF Oppdatert veileder og risikovurdering. 21.03.2021 

FKF Til arrangører av jaktprøver 

Brev fra Åge Walter Hansen 09.04.2021 

Kommentar til brevet fra Åge Walter, Rune tar kontakt med 

ham.  

 

Anders  

031/21 IT 

Går jevnt og trutt på nettsidene. Trym Aleksander og Eva 

Pedersen er nye skribenter. 

 

Signe 

 

 15.04. 2021 kl. 19 

Anders Simensrud, Geir Sve , Rune Mikalsen, Signe Karin Hotvedt, 

Harriet Wiggen, Trude Lien , Roger Brenden, Hilde Børdalen. 

 Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

Gjester; Eva Pedersen og Ernst Evenesen 

 

Trude Lien  

Nr 4: Frist 11. mai jaktrådet 

 

19 mai kl 19.30  
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Årsrapportene fra avlsrådet er lagt ut. Avlsrådet retter 

uteglemmelser i fullkombinert prøvene. 

032/21 Avlsrådet 

Retningslinjer i sosiale medier (se vedlagt brev fra Trude 

Lien) 

Saken utsatt til neste møte, da Trude ikke var tilstede på 

møtet. 

Trude 

 

 

034/21 Jaktrådet  

Oslo/Akershus har avlyst Landssamlingen PGA korona 

situasjonen.  

Kåring av årets vinterhunder 2021 går som vanlig.  

Ellers ingenting å fortelle. 

Rune  

Anders 

 

035/21 Fuglehunden 

I siste utgave av Fuglehunden ble det 5 sider. (NVK har 7 

sider.) Det er få distrikter som bidrar med innlegg.  

Harriet  

036/21 Regnskap 

Frist for å søke momskompensasjon er 1.juni. 

Bente  

37/21 Raseutvalget (RU) 

Ikke noe nytt.  

Trude 

Geir  

 

038/21 FKF 

Det er først og fremst koronasituasjonen som er tema i FKF.  

Anders  

039/21 Sponsorer 

Hilde har ikke respons fra de aktørene hun har henvendt 

seg til.  

Hilde  

040/21 Trippelprøven 2021 og Norsk Derby 

NVK er Teknisk arrangør av NORSK DERBY. 78 påmeldte til 

nå på norsk Derby.  

Oppgaver og ansvar for begge prøvene. 

Dommere er oppnevnt, NVK skal formelt oppnevne de.  

NVK har ansvar for  

Dommergaver 

Dommerbøker 

Pistoler 16 stk.  

Sekretariatet 

Anders  

Ernst 

Evenesen 
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Anders har ansvar for terreng. 

FKF har ansvar for premier til derby.  

NVK har ansvar for premier til Trippelprøven. (Sissel har 

oversikt på hvor mange premie glass vi har igjen til neste 

styremøte.) 

NVK skal oppdatere hjemmesider og Facebooksider. 

I følge Dyrevelferds lov fra 1 juni, må det oppnevnes 

dyrevelferdskontrolører.  

De kan oppnevnes blant de personene som deltar i 

sekretariatet, og andre aktuelle personer som er tilstede. 

041/21 Handlingsplanen for hovedstyret 

• Planlegge og gjennomføre 
eksteriørdommerkonferansen 

• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

• Tiltak for å rekruttere flere til å delta på NM skog og 
skogsfuglprøver. 

Roger   

Signe Karin  

 

042/21 DK-RS 2020 

Digitalt RS 6 juni.  

Marius lager en møte innkalling. Sendes til Signe og Sissel. 

Anders skaffer nødvendig kompetanse for å arrangere RS 

digitalt.  

RS er bekjentgjort på nettsidene og Facebook sidene til 
NVK.  
Innkalling sendes ut senest 23 mai.  

Forberedelser til RS er sak på neste styremøte 19 mai. 

§ 3-3 Innkalling 

Representantskapsmøte og Årsmøtedato (distriktene) skal 
bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært RS / Årsmøte med 
minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr 
post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på 
klubbens nettsider. 

Med innkallingen skal følge: 
– Dagsorden 
– Årsberetning 
– Regnskap med revisors beretning 

Anders 
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– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker 
behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i 
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 
– Handlingsplan 
– Budsjett 
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater 
må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker 
før møtedato. 

043/21 Eventuelt  

 

  

 


