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Referat  NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

Hovedsak på dette møtet er Trippelprøven.  

Saksnr Sak Ansvar Frist 

092/21 Godkjenne referat fra 24.06.2021 
Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.  
 

Sissel  

093/21 Innkommen post 

14/8 NKK Oppdretterskolen Kurs 2 (se vedlegg) 

 

18/8 FKF Vedtakelse av Årsregnskapet 2020 – 

Momskompensasjon. SE vedlegg 

18/8 FKF Revisjonsberetning. (Se vedlegg) 

Kåre Nordum. NM lag høyfjell 2021. (Se vedlegg) 

Forespørsel fra Rolf Grønsted om Gelber Brandt og 

brev til Tyskland.  

 

 

Roger  

 31.08. 2021 kl. 20.00 

Roger Brenden, Rune Mikalsen, Signe Karin Hotvedt, Birthe Wold 

Myhre, Tone Englokk Jorde, Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen, Anders 

Simensrud, Ernst Evensen 

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

Meldt fravær; Henriette Sæbø, 

 

13 oktober kl 20.00 
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094/21 IT 

Ny e-post tjeneste for NVK 

I dag benytter NVK en enkel e-postklient levert av 

Uniweb. Denne preget av et svært enkelt 

grensesnitt, svært begrenset lagring og et 

mangelfullt spamfilter. De fleste tillitsvalgte bruker 

derfor egne lagringsløsninger i tillegg, og flere bruker 

egne e-postløsninger. Dette skaper egne 

sikkerhetsutfordringer som vi i dag ikke har kontroll 

på.  

I tillegg sliter klubben med manglende felles 

lagringsplass, hvor store mengder e-poster sendes 

mellom styret/avlsrådet/jaktrådet uten at dokumenter 

er felles tilgjengelig. 

Dette skaper også mye merarbeid for klubbens 

sekretær. Hun lagrer dokumenter på egen PC og på 

en ekstern harddisk. Også klubbens kasserer har 

dokumentene på egen PC. I tillegg ligger mye 

informasjon/historikk på klubbens nettsider, og i flere 

tilfeller bare der.  Dette er ikke betryggende lagring 

av klubbens dokumenter og historikk.  

I samråd med Ståle Garberg, vår IT-rådgiver, legger 

jeg fram følgende forslag: Vi inngår avtale med 

Webhuset om en Microsoft 365-løsning. 

Slik beskriver Webhuset tilbudet MS 365 Business 

Essential: 

Best for bedrifter som trenger enkle eksterne 

løsninger med Microsoft Teams, sikker skylagring, e-

post i bedriftsklassen og Office Online 

(skrivebordsversjoner ikke inkludert). 

Dette inkluderer:  

Outlook 

Word Online 

Excel Online 

PowerPoint Online 

Teams 

Exchange 

OneDrive (skylagring) 

SharePoint 

Fordelen her er at ingen installasjoner er 

nødvendige, og løsningene kan brukes fra alle PC-

Signe Karin  
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er, nettbrett og mobilløsninger. Dokumenter kan 

opprettes, redigeres og deles i sanntid. Teams-

løsningen kan brukes til, alle typer møter, inkludert 

årsmøter/seminarer/konferanser med opptil 300 

deltakere.  

Mer m løsningen her: https://www.microsoft.com/nb-

no/microsoft-365/business/microsoft-365-business-

basic?market=no 

https://www.webhuset.no/microsoft-365 

Antall brukere: 

20 brukere holder til Hovedstyret og Avlsrådet. 

I tillegg kan vi tilby et par distrikter å teste ut 

løsningen for seg. 

Dersom prøveperioden viser at dette er nyttig også 

for DK, kan neste års DK/RS evt. få saken opp til 

behandling, slik at alle distriktskontakter kan få e-

postadresse med lagringsmulighet. 

35 brukere burde dekke dette. Dersom alle i 

distriktenes styrer skal ha tilgang, øker prisen, så 

dette blir en avveining det er greit å ha testet. 

Kostnader per juli 2021 

Pr.konto/mnd-20 brukere  640 kr pr. mnd 7 680 kr pr. 

år.  

Pr.konto/mnd-35 brukere 1 120 kr pr. mnd 13 440 kr 

pr. år. 

Ved fornyelse første året. 

Pr.konto/mnd-20 brukere 859 kr pr. mnd 10 317,60 

kr pr. år.  

Pr.konto/mnd-35 brukere 1 505 kr pr. mnd 18 055,80 

kr pr. år. 

Vedtak: 

Hovedstyret går enstemmig inn for å opprette et 

kundeforhold med Microsoft med 20 brukere. Vi kan 

eventuelt tilby de største distriktene å bli med på 

ordningen når vi får i gang den nye løsningen.  

Ny e-post løsning blir sak på neste RS.  
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Trippelprøven ligger på topp på førstesiden. Blir 

liggende der til alle resultater er presentert.  

.  

095/21 Avlsrådet 

Avlsrådet har hatt kontakt med Frode Lyngaas 

angående epilepsi på våre raser. Dette gjelder 

gentester fra hunder med epilepsi Det har kommet 

en henvendelse fra den Svenske Vorstehklubben 

med spørsmål om NVK ønsker at de også samler 

inn prøver fra svenske hunder. Avlsrådet skal ha et 

møte med Lyngaas om videre arbeid.  

Det har vært noen forespørsler angående parringer.  

Oppdrettere melder inn når det oppstår mangler og 

sykdom i sine kull. Avlsrådet setter stor pris på at 

oppdrettere tar ansvar og melder ifra. De fortjener 

skryt! Det har stor betydning for avlsarbeidet.  

Opplysningene blir ikke offentliggjort, blir brukt 

internt i Avlsrådet.   

Ny dato for indekser? Det er sendt til Ødegård. Vi 

avventer.  

Tone 

 

 

096/21 Jaktrådet 

Harriet har publisert lagene til NM lag på nettsiden.  

Rune Fossum tar med lagdekkene.  

Apportprøve resultater, verifisert.  

Rune/Harriet  

097/21 Fuglehunden 
Det siste bladet har kommet nå. Frist for neste 
nummer er 22 september. Reportasje fra 
Trippelprøven legges på fellessidene.  

Harriet sender ut en påminnelse til distriktene  

Leder for nr 1 er styreleder  

Harriet  

098/21 Regnskap 

Alt vel. 

Bente  

099/21 Raseutvalget (RU) 
Birte har vært i kontakt med Hanne Fevik og Thomas 
Tollefsen. Siste møte i RS var i mai. Birte og Eva blir 
innkalt til neste møte. Dato er ikke satt. 

Birte  

100/21 FKF Roger  
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101/21 Sponsorer 

Vanskelig å skaffe sponsorer 

Henriette  

102/21 Trippelprøven 2021 

Status og fremdrift. 

Pr i går påmeldt 72 som er kvalifisert 32, Fristen går 

ut fredagen, Signe Karin legger ut en påminnelse.  

Hjelpemannskapet skal ha eget møte på torsdag, og 

detalj planlegge. 

Det er nok dommere til 3 dagers derby og 3 dager 

VK. 

Vi har 11 terreng.  

Utvide påmeldingsfristen til onsdag 8 september.  

Anders  

Ernst 

Evenesen 

 

103/21 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. 

• Trippelprøven 

 

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

Flere distrikter har jobbet med å rekruttere til 
deltagelse til skogsfuglprøver.  
Det har vært positive resultater på skogsfuglprøver.  
Signe foreslår at de som har blitt premiert på skog 
får en oppmerksomhet av jaktrådet. Signe sender 
navnene til Rune, og han tar kontakt med som får 
gode resultater.  

Distriktskontaktene har fått epost fra jaktrådet med 
oppfordring til å motivere sine medlemmer til å delta 
på skogsfuglprøver.  

 

 

 

 

  

Roger 
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104/21 Eventuelt  

Hvordan skal vi legge opp møter hvor større 

saker skal opp til behandling?  

Vedtak:  

Når det er saker som krever lang tid å behandle 

innkalles det til styremøte med en sak på agendaen.  

Skal vi planlegge for et fysisk møte i år? 

Vedtak: 

Styret avholder et fysisk møte 27 og 28 november. 

Bente sjekker ut møtested og priser.  

Epilepsi på våre raser 
Ønsker å ta opp tråden på dette. 
Mulig avlsrådet er i gang med den jobben, men hva 
med et Nordisk samarbeid om dette? Hunder selges 
over grensene hele tiden. Er det mulig med en felles 
database, som er kjent for alle? 
 
Lukket skogsfuglprøve- prøve bare for 
vorstehhund rasene?  
Et steg i planleggingen med å få flere deltakere på 
skogsfuglprøve. 
Vedtak: 
Styret jobber videre med saken.  
 
 

 

Roger 

 

 

Roger 

 

 

 

Eva 

 

 

 

Eva 

 

 


