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Referat NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:   Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

063/21 Oppstart nytt styre 
Roger ønsket velkommen til det nye styret.  
Han gleder seg til å starte opp med et nytt styre, som kan 
videreføre det gode arbeidet hovedstyret har gjort til nå, og 
ønsker også at nye ideer  og tanker får god plass fremover. 
Roger ønsker at hovedstyret kan bidra til å skape større 
engasjement og aktivitet i distriktene. En måte å gjøre 
dette på er å invitere Distriktkontaktene på et til to 
ordinære styremøter, hvor hensikten er at hovedstyret blir 
bedre kjent med distriktkontaktene og distriktenes 
aktiviteter. Distriktene får på denne måten større innsikt i 
hva hovedstyret jobber med og er opptatt av.  
Det er også ønskelig at representanter fra hovedstyret 
deltar i distriktenes aktiviteter og  møter. Hensikten med 
dette er at det blir en tettere kontakt og at NVK blir mer 
samlet. 
Roger er opptatt av at NVK skal være en klubb for alle som 
har vorsteh. Det er mange vorsteheiere i Norge som ikke 
deltar på jaktprøver og utstillinger. Det er også en del som 

  

 10.06. 2021 kl. 20.00 

Roger Brenden, Rune Mikalsen, Birthe Wold Myhre, Tone Englokk 

Jorde, Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen, Henriette Sæbø 

  

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel  Marthinsen 

 

Harriet Wiggen, Signe Karin Hotvedt  

 

24. juni 2021 kl 20.00  
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ikke jakter. Klubben bør kunne tilby disse eierne og deres 
hunder noe også.  
Rekrutering av flere medlemmer må være et mål.    
 
Presentasjon av styret.  
Alle fortalte noe om seg selv.  
 

064/21 Møteplan fremover 
Hovedstyret vil bruke TEAMS som møteplattform videre.  
 
Viktig å få å få på plass er to representanter fra styret som 
skal representere NVK i RU. Roger sjekker ut når neste 
møte i RU er.  
 
Trippelprøven. 
Status på Trippelprøven. Anders og Ernst inviteres på neste 
styremøte.  
 

Neste styremøte 24.06.  kl20.00  

  

065/21 Eventuelt 

Avtakking av styremedlemmer som gikk ut av styret. 

Bente sender matbokser til de som sluttet i styret. Geir 

Swe, Hilde Børdalen, Trude Lien, Anders Simensrud. Anders 

får et gavekort på 500 kr i tillegg etter fem år som leder.  

Roger kontakter Signe Karin og ber henne skrive en takk til 

de som gikk ut av styret på hjemmesiden.  

Bente sender gavekort til Bente Øfjord og Marius Kjønsberg 

for den flotte jobben de gjorde for NVK på RS.  

 

 

 

 


