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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 

001/22 Godkjenne referat fra 16.12.2021 
Godkjent, lagt ut på NVK.NO 
 

Sissel  

002/22 Innkommen post 

FKF Diverse e-poster angående manglende 

rapportering apportprøver fra Tromsø.  

FKF Rapportering av fase 1,2 og 3 til FKF. Purring.  

FKF Terminliste vinteren 2022 

Faktura fra Datahound 

FKF Aversjonsdressur.  

FKF Oppgjørsskjema 

 

Roger  

003/22 IT 

Signe ikke til stede 

 

Signe  

 06.01.2022 kl 20.00     TEAMS 

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

Jorde, Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen, Harriet Wiggen, Henriette 

Sæbø. 

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

Signe Karin Hotvedt 

Roger Frist 17 januar 

Onsdag 26 januar kl 20.00 Forberedelser til DK/RS 
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004/22 

 

Avlsrådet 

Det er stor aktivitet i avlsrådet. 

De har mange oppgaver, som medfører stor 

arbeidsmengde.  

 

Årsrapporter er under utarbeiding.  

Statistikk for 2021 er ikke helt klar ennå. 

Avlsrådet gjør det meste ferdig, og fyller inn det som 

mangler når det er klart.   

Epilepsiprosjektet, legges inn i den generelle delen 

av årsrapporten. 

Høringssvar for innavlsgrense  

Det jobbes med høringssvar for innavlsgrense.  

Forslag til tredelt valpeliste, er nesten ferdig. 

Utfordrende å finne et dekkende navn på tredje 

kategori. Avlsrådet jobber videre med saken på 

avlrådsmøte tirsdag 11 januar. 

Endring av avlskriteriene. 

Avlsrådet utarbeider et forslag på endring av 

avlskriteriene. Dette gjelder søknadsfrist for 

godkjenning av parring. Det er ønskelig at parringer 

som kvalifiserer til en godkjent parring ikke blir 

underkjent på grunn av en satt tidsfrist.  

Indeksen og utenlandske hunder.  

Det utarbeides en innledende tekst til forslag om å 

sette ned et utvalg som skal jobbe med saken. 

Korthårsutvalget får mange henvendelser 

angående parringer. Godkjenning av nye 

avlshunder.  

Strihårutvalget får mange henvendelser, mange 

kull på gang.  

Indekser 

Har bestilt nye indekser. Alle jaktprøver er ennå ikke 

lagt inn.  

Høydemåling. 

Arbeidet med høydemåling er ikke påbegynt på 

grunn av stor arbeidsmengde 

 

 

Tone  
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005/22 Jaktrådet 
Oppdretterprisen går til Kennel Pladsfjellets ved 
Terje Tørnblom og Trude Lien med følgende 
resultater: 

• NO24757/07 Pladsfjellets Freke, 1AK 
• NO57889/10 Pladsfjellets Røy 1 UK 
• NO38673/13 Pladsfjellets Vår 1 UK 
• NO56029/16 Pladsfjellets Teo 1 AK 
• NO56030/16 Pladsfjellets Peik 1 UK 
• NO56027/16 Pladsfjellets Fryd 1 UK 

Rune/Harriet  

006/22 Fuglehunden 

Roger skriver neste leder. 

Harriet  

007/22 Regnskap 

Alt er sendt ut, og alt er i orden. 

Balansen sendes til Sissel 

Bente har vært i kontakt med Print House, nå Media 

07. De har PDF filene til logo og diplomer.  

Klubben trenger originalfilene.  

Roger tar kontakt med Kjell Larsen angående 

original filene til logo og diplomer.  

Bente  

008/22 Raseutvalget (RU 
Det blir et møte på ettervinteren. 

Birte 

Eva 

Tone 

 

009/22 FKF 

 

Roger  

010/22 Sponsorer 

Går ut av sakslisten. Tas inn når det er behov.  

Henriette  

011/22 DK/ RS 2022 

. 
Sak 141/21 Æresmedlemskap og Gullmerket 

Roger har formulert et forslag, som kan være et 

utgangspunkt til videre drøfting i styret.  

Roger ønsker innspill fra styrets medlemmer før 

neste styremøte 26. januar. 

Styret besluttet å ikke fremme dette som sak på RS 

2022.  

Saken drøftes på DK. Hensikt er å få inn gode 

forslag og flere kloke tanker rundt saken.  

Roger 

Roger 

 

Roger 

Roger 

Roger 
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Roger forbereder saken for drøfting på DK.  

Han leder drøftingen, og legger til rette for at de 

gode ideer og innspill kommer frem.  

Handlingsplan 2022 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til 

handlingsplan for NVK i 2022: 

• Planlegge for eksteriørdommer konferanse i 

januar 2023 

• Følge opp våre premierte hunder 

• Ny IT løsning for NVK 

• Kunnskapsbasert avlsarbeid (epilepsi)   

• RAS, oppfølging av NKK sin godkjenning 

• Utvikle et program for føring av hund på prøve 

Roger utarbeider en ny og bedre formulering på siste 

tiltak (Utvikle et program for føring av hund på prøve) 

i handlingsplanen  

 

Årsberetning fra hovedstyret 2021  

Årsberetningen er godkjent av styret.  

Saker fra Distriktene til RS. 

Det har kommet inn en sak fra distriktene til fristen 3. 

januar. 

Saken er fremmet av Distrikt Innlandet.  

Forslag om endring av hvordan kontingent 

fordeles.  

Vedtak:  

Hovedstyret støtter løsningen på saken med å sette 

ned et utvalg.  

012/22 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  

 

Alle  

013/22 Eventuelt  

NVC data er usikkert, det dukker stadig opp feil 

Rune 
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Korona og avvikling av DK/RS  

Styret tar et kort Teams møte 14 januar angående 

Korona/smittesituasjonen og avvikling av RS/DK.  

Roger innkaller til møtet 

  

 

 

Roger 

 

 


