
1 
 

Referat NVK hovedstyremøte  

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

017/22 Konstituere styret 
Roger ønsket Ellinor Nesse velkommen, hun er den 
eneste nye i styret i 2022.  
Styret presenterer seg.  

Ellinor Nesse går inn i Jaktrådet sammen med Rune. 
Henriette har hatt ansvaret for sponsor virksomheten 
i klubben, dette velger styret å tone noe ned i 2022. 
 

Roger  

018/22 Godkjenne referat fra 11.02.2022 
Forberedelser til DK/RS  
Det ble ikke skrevet ordinært referat, da 
forberedelsene ble skrevet rett inn i dokumentene.  
 

Sissel  

019/22  Innkommen post 

01.02.  
Trond Lereng / instruktørutvalget FKF 
Nye opptakskravene for å bli godkjent fase 1,2 og 3 
instruktører. (Se vedlegg) 
 
 

 

 

 

 

 

 22.02.2022 kl 20.00     TEAMS 

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

Jorde, Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen,  Henriette Sæbø. Ellinor Nesse 

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

 

Signe Karin Hotvedt 

 

Tirsdag 22 mars kl 20.00 på Teams 
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02.02 
NVK Møre og Romsdal  
Søknad om distriktstiltak- (se vedlegg)  
 
05.02. Hege Eriksen 
Henvendelse angående registrering av sykdom hos 
avlivet vorstehhund (videresendt til Tone)  
 
15.02. FKF vil ikke utgi spesielle regler knyttet til 
jaktprøver og Covid 19, annet enn Regjeringens 
generelle råd til befolkningen. 
 

15.02.FKF Revisjon Jaktprøvereglement. (Se 
vedlegg)  
 
20.02 Norsk Bretonklubb Anne-Grethe Sætrang.  
Valp og junior dag 
Legges ut på vår hjemmeside. Roger tar dette 
opp med Signe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger 

020/22 IT 
Ny IT ordning er et tiltak i handlingsplanen for 2022. 

Styret jobber med dette fremover.  

Signe  

021/22 

 

Avlsrådet 
 

Vårt svar til NKK/RU om innavelsgrad. 

Vi følger opp diskusjonen fra Distriktskonferansen, 

styret stiller seg bak  klubbene i gruppe 7.  

Vedtak:  

Hovedstyret stiller seg bak høringssvaret til FKF.  

Alle raseklubbene tilsluttet FKF, stiller seg bak 

høringssvaret. 

 

NKK’s kurs i avl og genetikk 

Alle medlemmer i avlsrådet som ikke har deltatt på 

dette før oppfordres til å delta.  

Ellers har ikke skjedd så mye etter DK/RS. Venter på 

godkjent protokoll før de vedtatte  endringene gjøres. 

Avlsrådet fikk også innspill på DK/RS om vi kan 

undersøke litt rundt OCD; arvelighet, årsaker, mulig 

gentest etc.  Innspillet tas videre til avlsrådet.  

Tone  

022/22 Jaktrådet 

NM vinter lag. 

Rune 

Ellinor 
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Frist for å melde inn lagene er 28 mars.   
Jaktdekken fra Troll er produsert 

 

023/22 Fuglehunden 
 
Årshjul leder 
Roger lager et årshjul på hvem som skriver lederen 
til Fuglehunden 2022 
Frist neste styremøte 22. mars 

NVK sine sider i Fuglehunden. 
Harriet har fortsatt ansvar for NVK sine sider i 
Fuglehunden. Hun melder til styret hvis det er saker 
som berører styret og styresaker. 
Roger tar kontakt med Harriet om dette.  
 

Harriet 

 

Roger 

 

Roger 

 

024/22 Regnskap 

Har fått inn refusjonskrav på Flybilletter fra DK/RS.  

Det sendes ut fakturaen på sponsoravtaler.   

Bente  

025/22 Raseutvalget (RU) 

Ru må ha møte i god tid før 1. mai i forhold til 
revisjon av Jaktprøvereglement.  

Birte 

Eva 

Tone 

 

026/22 FKF Roger  

027/22 Sponsorer Henriette  

028/22 Handlingsplanen for hovedstyret 

• Planlegge for eksteriørdommer konferanse i 

januar 2023 

• Følge opp våre premierte hunder. Jaktrådet. 

• Ny løsning for E- post og dokumentlagring 

NVK 

• Kunnskapsbasert avlsarbeid (epilepsi)   

• RAS, oppfølging av NKK sin godkjenning 

• Mentorprogram, føring av vorstehhund på 

prøve 

• Utarbeide kriterier for gullmerker og 

æresmedlemskap 

• Sette ned utvalg for å se på indekser for 

utenlandske hunder sak 12/22 

 

Alle  
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029/22 Utvalg for å se på indekser for utenlandske 

hunder  

Avlsrådet setter ned et forslag på medlemmer i 

utvalget.   

Forslaget tas opp på neste styremøte 22.03.  

Avlsrådet  

030/22 Utarbeide kriterier for gullmerker og 

æresmedlemskap 

 

Roger kontakter aktuelle deltagere til gruppen. 

Gruppen, mandatet og møteplan presenteres på 

neste styremøte 22.03   

 

Roger  

031/22 Behandle søknad fra Møre 
 
Styret ønsker mer utfyllende informasjon og budsjett 
før søknaden kan behandles.  

Vedtak: 
Roger tar kontakt med Gunn Hege Dyrhaug 
distriktskontakt i Møre og Romsdal, og ber om et 
oppdatert budsjett.  
Søknaden behandles på neste styremøte 22.03  

 

Roger  

032/22 Behandle søknad fra OA/Buskerud 
 
Styret ønsker mer utfyllende informasjon og budsjett 
før søknaden kan behandles.  

Vedtak: 
Roger tar kontakt med Distriktskontakter  Ove Myhre 
O/A og Wenche Dyreng Buskerud, og ber om 
budsjett og gjennomføringsplan.   
Søknaden behandles på neste styremøte 22.03 

  
 

Roger  

033/22 Honnørdommer 
 
Vedtak:  
NVK lar saken bero. Saken tas ikke opp på 
Fuglehundtinget i 2022. 
 

  

034/22 Dommerkonferansen eksteriør 
Januar 20222  

 
Dato for konferansen 22.01.2023. 
Det er 42 dommere som dømmer Vorstehhund i 
Norge Alle blir invitert til å delta på konferansen.  

Birte 

Tone 

Eva 
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Birte har innhentet et tilbud fra Scanic. 
Tilbudet er på  49780 kr  
Tilbudet inneholder stor og liten sal. Overnatting for 
20 personer i enkeltrom. 35 personer dagpakke på 
søndag. Tilleggskostnader: kopiering og diverse.  

Søknadsfrist for økonomisk støtte fra NKK er 1.juni 
2022. Birte sender søknad. NKK kan innvilge 200 kr  
pr deltaker når det er dagskonferanse. Usikkert om 
de dekker deler av leie stort lokale.  
Hvis dommere må overnatte fra lørdag til søndag, 
må arrangør dekke dette. 
Reiseutgifter skal deltakerne betale selv. 
Er det dommerelever/aspiranter som ønsker å delta, 
må de betale alt selv. 
  
Vedtak:  
Styret sier ja til kostnadene til dommerkonferansen i 
januar 2023.  
Tone, Birte og Eva jobber videre med konferansen.  

 

035/22 Eventuelt  

Handlingsplanen, angående RAS 

oppfølging NKK sin godkjenning.  

Siste epost fra NKK, kan ikke jobbe med RAS før i 

2023 

Revidering av klubbens retningslinjer for 

søknad på distriktsmidler.  

Styret ønsker å revidere retningslinjene for søknad 

på distriktsmidler.  

Det er også nødvendig å lage en brukerveiledning til 

distriktene i forhold til registering i 

Brønnøysundregisteret. Det er en fordel at klubbene 

er registrert der blant annet for å opprette en egen 

konto for klubben.  

Vedtak: 

Det lages et forlag til reviderte retningslinjer for å 

søke på distriktsmidler.  

Det lages en brukerveiledning for registrering i 

Brønnøysundregisteret.  

 

 

 

 

Ellinor  
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Ansvarlig Ellinor.  

Protokollen fra RS 2022 

Protokollen er sendt ut for undertegnelse. Når den er 

tilbake hos Sissel, legges den ut på nvk.no   

 

NVK sine startpistoler 

Nvk har ca 10 startpistoler. Disse er oppbevart hos 

NVK Buskerud. Ernst Evensen har vært 

våpenansvarlig for NVK sine pistoler. Ernst har flyttet 

nordover, og kan ikke lenger ha dette ansvaret.  

Hovedstyret må finne ut hvordan pistolene skal 

oppbevares, og hvem som være våpenansvarlig.  

Forslag fra Roger er å kjøpe et våpenskap til disse, 

og at en person i styret tar ansvaret for pistolene.  

Styret tenker på dette til neste styremøte 22. mars.  

 

 

Sissel 

Signe Karin 

 

 


