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Referat fra  NVK hovedstyremøte 28.11.2021 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

124/21 Godkjenne referat fra 13.10.2021 
Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.  
 

Sissel  

125/21 Innkommen post 

FKF 13.10 Viktig info fra styret i FKF 

FKF 27.10 Innkalling til Fuglehundtinget 

FKF 05.11 Brev fra FKF FKF 07.11 Saksgang 

fuglehundtinget  

FKF 25/11 Utstillinger 

FKF 25/11 Terminliste  

FKF 27/11 Søknad utstillinger 2023 

Roger  

126/21 IT 

Ny e-postløsing med skyløsning for lagring av data 

(diskutert også i 2017). Status 

Ny epostløsning -ikke klar ennå på grunn av 

sykdom. Kommer i løpet av vinteren. 

Vorsteh.no  

Alle 1.premier på jaktprøver for 2021 er lagt ut i 

 

Signe 

 

 28.11. 2021 kl. 09.00   Quality Hotel Olavsgaard 

Roger Brenden,  Signe Karin Hotvedt, Birthe Wold Myhre, Tone Englokk 

Jorde, Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen, Henriette Sæbø. 

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

 

Meldt fravær Harriet Wiggen, Rune Mikalsen 

 

16 desember kl 20.00  
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artikkelen. 

Skogsfuglepremier i egen artikkel siden dette er et 

satsningsområde.  

Nye championater aktuelt. (Myrtel, Hasse, Alva og 

Kaiser.) 

Takk til dommere, prøveleder og frivillige 

Ny toppkarusell med NM leder, premiedryss og 

epilepsi.  

Artikkel om epilepsi oppdateres, eventuelt ny 

skrives. 

127/21 

 

 

 

 

 

 

 

128/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

129/21 

 

 

 

Avlsrådet 

Gelber brandt på korthår vorsteh. 

I 2020 ble det forfattet et brev av det daværende 

avlsrådet, brevet er godkjent av de andre nordiske 

klubbene. Dette er sendt pr e-post til den Tyske 

korthår klubben, den Tyske klubben har ikke svart. 

Brevet skal nå sendes pr post,på brevpapir med 

logo. Tone redigerer brevet. Roger og Tone 

undertegner og det sendes til Tyskland. Hensikten 

med brevet er å få svar på hva som står om Gelber 

Brandt i rasestandarden på korthår i Tyskland.  

Tredelt Valpeliste 
Styret i NVK viser til avlsrådets forslag om ny 
kategori parringer på valpelista, lagt frem på DK/RS 
2021. Saken ble utsatt og vil derfor bli behandlet på 
DK/RS 2022. 
Styret sender forslaget og protokolltilførsel fra 
DK/RS 2021slik at distriktene får god tid til å drøfte 
forslaget med medlemmene. 
Styret jobber med å utarbeide navn på den nye 
kategorien samt tydeliggjøre kriterier for denne. 
Dette vil fremkomme i sakspapirene til DK/RS 2022. 
 

Styret arbeider videre med dette på neste styremøte 

16 desember.  

 

Status epilepsi - hva gjøres videre. 

Hovedstyret ønsker å bidra med midler for å 

videreføre forskningen til Lingaas på epilepsi på 

vorsteh rasene.   

Tone Englokk Jorde, leder for avlsrådet skriver sak 

til RS 2022. 

Hun redegjør for arbeidet, forskningen som er gjort til 

Tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birte 

 

 

 

Signe Karin 
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130/21 

nå. Og for planene for videre forskning.  

Styret foreslår å bevilge penger i sitt budsjettforslag 

for 2022 for å støtte forskningen økonomisk. 

Avlsrådet har 35 000 kr igjen på sitt budsjett for 2021 

som ikke er brukt. Hovedstyret ønsker at disse 

midlene overføres til 2022 og brukes i sin helhet til 

epilepsi prosjektet.  

  

Vedtak 

Hovedstyret bevilger resterende sum fra avlsrådets 

budsjett 2021, kr 35.000 til budsjett for 2022. 

Midlene øremerkes Epilepsi prosjektet.   

 
Oppfølging fra avlskonferansen  
Med tanke på hvordan vi behandler hunder med 
utenlandsk opphav, sett i lys av Jørgen Ødegårds 
klare råd om ikke å vektlegge indekser på disse. 
Dette har jo stor betydning for hvilke hunder vi gir 
avlsgodkjenning og hvilke kull som blir godkjent. Hva 
skal vi gjøre videre med denne saken? 
 
Jeg mener også vi skal rydde opp i Avlskriteriene, 
slik at avlsrådets praksis vil samsvare med de 
skriftlige reglene. Nå har avlsrådet beveget seg bort 
fra de skrevne reglene, blant annet med økt bruk av 
skjønn, samt avvik fra reglene om tidsfrister, og 
dermed bør vi foreslå å justere teksten slik at kart og 
terreng stemmer bedre overens. 
 
Vedtak. 
Styret fremmer sak for RS.  Styret foreslår at det 
settes ned et utvalg som jobber med importhunder 
og indekser på utenlandske parringer. Utvalget ledes 
fra hovedstyret 
Avlsrådet forfatter forslaget.  
Hensikten med å fremme saken er oppfølging av 
avlskonferansen, og at styret ønsker å lukke saken.  
 
Saken settes opp på neste styremøte. 
 

131/21 Jaktrådet Rune/Harriet  

132/21 Fuglehunden Harriet  

133/21 Regnskap 

Budsjett 2022 

Bente  
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Budsjettet justert, Bente sender ut nytt forslag til 

styret.  

134/21 Raseutvalget (RU) 
Gjennomgang av RU møte 
Birte og Eva orienterte fra møtet. Referat legges ut 
på FKF sin side. 
 

Tone Englokk blir med i RU.  

Birte 

Eva 

 

135/21 FKF 

Gjennomgang av Fuglehundtinget 

Roger orienterte om sakene på Fuglehundtinget.  

Referat fra møtet ligger på FKF sin side.  

Roger  

136/21 Sponsorer 

Kaffekjeler fra Norway out door.no 

Lufte forslag til å få en nasjonal sponsor på DK.  

Henriette  

138/21 NVK sin visjon. 

Nåværende Visjon er fra 2016, er det noe her vi kan 

forbedre? 

Styret har som mål å arbeide videre med nåværende 

visjonsplakat. Mange av de som nå er tillitsvalgte i 

distriktene har lite eller ingen kjennskap til NVK sine 

visjoner. Kan være et tema på Distriktskonferansen 

2022. Hva betyr denne plakaten for arbeidet i 

distriktene?  

Roger  

139/21 Distriktskonferanse RS 2021 
 
Quality Olavsgård hotel er booket. Alle får enkeltrom.  
 
Vi har mange capser og buffer på lager. De tas med 
på DK/RS  Selges til distrikts klubbene for 50 kr 
capsen.  
 
Arbeidsplan. 
Invitasjoner til æresmedlemmer. 
Årets hunder nvk og nvc inviteres til middag.  
Saker fra distriktene skal være sendt inn innen 
mandag 3.januar. 
Sende ut innkalling til Distriktene senest 28 januar. 
(2 ukers frist) 
  

Roger  
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Sissel sender ut ut mal for skrift og fonter. Til de som 
skal skrive saker til RS.  
 
Styret besluttet at det ikke trykkes opp papirversjon 
av innkalling og sakspapirer. Deltagerne må selv 
skrive ut papirene og ta de med seg, eller at de tar 
med seg pc.  
Sakspapirene legges på hjemmesiden i 
utskriftsvennlig versjon.  
Begrunnelsen for avgjørelsen er at det medfører en 
del utgifter å trykke opp papirene, og at styret ønsker 
å være miljøbevisste.   
 

140/21 Registering av valper med foreldre med annen 
hoftestatus enn A og B  
Ved registrering av valper hos NKK, er det krav om 
at HD status på foreldredyrene er kjent. Dvs.at 
valper i våre raser kan registreres fra foreldredyr 
med bl.a.C hofter og verre enn det. 
Jeg foreslår at NVK fatter vedtak om at HD status 
skal være A eller B. Valper etter foreldre med annen 
HD status kan ikke registreres. 
 
Eva Pedersen har undersøkt saken med NKK. 

I følge NKK må hunden ha HD status E for at det 
skal settes avlsperre på den. Saken er med dette ute 
av verden.  

 

Birte  

141/21 Gullmerke og Æresmedlemskap 

I dag står der beskrevet følgende i våre lover:§ 2-1 

Medlemskap, fjerde avsnitt: 

«Som æresmedlem kan utnevnes person som har 

utført et særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben 

(etter godkjenning av RS)» 

Så lang jeg klarer er det ikke satt kriterier for utdeling 

av Æresmedlemskap utover det som er nevnt over, 

for gullmerke finner jeg ingen retningslinjer. 

Vedtak 

Styret fortsetter å jobbe med utkast til retningslinjer 

for Æresmerke og Gullmerke. Roger lager et forslag 

og sender dette ut til styrets medlemmer. Frist neste 

styremøte. Vedtak fattes på neste styremøte i 

desember.  

 

Roger  
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142/21 Oppfølging av oppmerksomhet til de som gjør 
det bra på skogsfuglprøver. 
Dette var sak på styremøte 31 august. 
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.  
 
 

Signe 

Rune 

 

143/21 Handlingsplanen for hovedstyret 

Handlingsplan for 2022-2025? Hvor vil vi 

 

Planlegge  eksteriørdommerkonferansen i 2023 
Den nye Ras er ikke godkjent av NKK. Den 
versjonen som ligger på NKK sine side, og på 
NVK sin side er den gamle.   
Dommerkonferanse planlegges for januar 2023.  
Invitasjon sendes ut til dommere når dato er 
fastsatt. Dette tas hensyn til på budsjettet.  
Komité: Tone, Birte og en fra hver av rasene 
utgjør komiteen.  

 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

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

• IT løsningen 

• Arbeid med kriterier for Æresmedlemskap og 
gullmerker. 

• Kunnskapsbasert avlsarbeid, 
epilepsiprosjektet. 

• Revidere avlskriteriene  

• Følge premierte hunder på skog 

 

 

 
 

Alle  

144/21 Tredelt Valpeliste 
Skal styret fatte et vedtak om vi skal gå videre med, 
eller omarbeide, den tredelte valpelista? Nå henger 
det litt i lufta i og med at RS-vedtaket bygget på et 
forslag om å sende det tilbake til styret fordi det var 
svakt forankret.  
 
Forslag fra styret/Avlsrådet. 

Signe Karin  
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I alle disse parringene har det vært dialog med 
avlsrådet. (Dette kan sikkert formuleres bedre)  
 

1. Godkjente parringer 
2. Andre parringer 
3. Øvrige parringer 

 
I alle katogeriene må det skrives en selvforklarende 
tekst. 
 
 

145/21 Eventuelt  

Gode ideer, ting vi kan jobbe med fremover. 

Godkjenning av utstillinger. 
Klubben må godkjenne hvilke utstillinger våre raser 
skal stille på. Dette gjøres på NKK sin side, 
klubbadministrasjon. Alle prøver må godkjennes eller 
avslås. Birte tar ansvar for dette.  
Raseklubber gruppe 7, Jeger og Fisk, 
Fuglehundklubbene. Med unntak av valpeshow.  
 
Måling av vorstehere på utstilling.  
Styret diskuterte om hensikten med at dette 
fortsetter i 2022. Tone finner frem brevet skrevet av 
avlsrådet i 2018. Brevet inneholder krav om måling 
av alle vorsteh på utstilling.  
Styret vurderer dette på nytt på styremøte 16 
desember.  
 
Underskudd på Trippelprøven/Derby. 
NVK sitter igjen med et underskudd på ca 50 000 kr 
etter Trippelprøven. Grunnen til dette er blant annet 
at NVK stiller som teknisk arrangør for Derby.  
Styret mener dette er urimelig og mener at FKF må 
dekke en del av utgiftene.  
Styret besluttet at det sendes en søknad til FKF om 
midler til å dekke deler av underskuddet.  
Bente sender regnskap fra prøven til Roger.  
Vedtak: 
Roger sender en søknad om dekking av deler av 
underskuddet til FKF. Sendes ut til styret for 
godkjenning før det sendes videre.  
 
Ide dugnad på DK 
Brainstorm tema  
Nasjonal sponsor  
Klubbartikler som selges gjennom en leverandør, og 
som klubbene kan bestille.   
Roger setter opp dette. Og styrer prosessen.  

 

Roger 
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Julekort til æresmedlemmene.  
Bente sender dette. 
 
DK/RS 
Årsberetninger frist for innsending. 4 januar  
Regnskap, it, leder, budsjett, avlsrådet og jaktrådet, 
Sissel sender påminnelse til valgkomiteen.  
Roger spør Bente Øfjord om å skrive protokoll fra RS 
og referat fra DK.  
Roger spør Marius Kjønsberg om å stille som 
møteleder.  
Protokollfører og møteleder får invitasjon til 
overnatting.  
Bente har ansvar for gaver til de som eventuelt går 
ut av styret og til møteleder og referent.  
 

 

 

 


