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Referat NVK hovedstyremøte 2 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

033/22 Godkjenne referat fra 22.02.2022 
Referat godkjent og lagt ut 

Sissel  

034/22 Innkommen post 

FKF 26.02  

FKF minner om fristen 1. mars 2022 for å sende inn 

forslag til saker som ønskes behandlet på 

Fuglehundtinget 21. mai 2022 på Gardermoen. 

Forslag sendes undertegnede. 

Den samme fristen gjelder for innsending av forslag 
til styremedlemmer til FKFs styre.  Forslag skal 
sendes valgkomiteens leder Kåre Norum, 
epost kaare.norum@vktv.no 
 

NVK har ingen saker som skal innsendes til 

Fuglehundtinget 

13.03.2022 HVFK NM vinter 

Invitasjon NM Lag Vinter Andøya 2022 

  

 22.03.2022  kl 20.00     TEAMS 

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

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

Wiggen, Henriette Sæbø. Ellinor Nesse 

 

Sekretær Sissel Marthinsen 

Kasserer Bente Holm og Sissel Martinsen  

Jaktrådet, frist 03.05.2022  

Mandag 25 april 

 

mailto:kaare.norum@vktv.no
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18.03.2022 Nytt styre i NVK Vestland 

Styret er informert om NVK Vestland sitt nye styre.  

 
FKF 21.03.2022 Diett og kjøregodtgjørelse 
Det har blitt foretatt en justering i det nye skjemaet 
for diett- og kjøregodtgjørelse, - se vedlagte skjema. 
 Vi understreker at kost føres av dommer hver vei 
med riktig sum ift. lengde på reise. Kr 3-6 t, Kr 150, 
6-12 t Kr200, eller over 12 t, Kr 400. Det er ikke krav 
til bilag. 

 
035/22 IT 

Ingen løsning på ny leverandør av IT tjenester enda, 

avventer.  

Kommer reportasje om Randi Schulze og Martin 

Tangen  

Signe  

036/22 

 

Avlsrådet 

Forslag til medlemmer i utvalg for å se på 

indekser for utenlandske hunder  

Avlsrådet presentert forslag for styret, enstemmig 

vedtatt. 

Oppfølging av Gelber Brand på KV 

Avlsrådet har ikke fått svar fra raseklubben i 

Tyskland, offisielt brev ble sendt i desember 2021. 

Første henvendelse ble gjort per e-post mars 2021. 

Avlsrådet har dermed ikke fått avklart spørsmålet om 

forekomst av tanfarge er tillatt, og hvor mye. 

Avlsrådet for KV har i mellomtiden søkt informasjon 

om nedarving og gentest. Det er fagartikkel under 

utarbeidelse i Sverige. I tillegg et digitalt kurs om 

problematikken. Avlsrådet følger med og deltar på 

kurs når det blir avholdt. 

Oppfølging fra DK/RS 
Avlsrådet har noen oppfølgingspunkter etter vedtak 
på DK/RS som bør ferdigstilles, men som avhenger 
av at protokollen er underskrevet og formelt 
godkjent. Status for protokoll undersøkes. 
 
ECLE(lupus) hos KV 
Avlsrådet la frem status og plan for videre arbeid.  

Tone  
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Avlsrådet har jobbet med å finne mer informasjon. 
Det har vært kontakt med Trude Lien og NMBU 
vedrørende å ha faglige ressurser å bruke i arbeidet. 
Avlsrådet jobber med artikkel til nettsiden. Vi jobber 
også med metodikk for kartlegging, for å avdekke 
omfanget. Omfang må avdekkes før det gjøres tiltak. 
Avlsrådet anbefaler at vi refunderer kostnader inntil 
kr 1500,- for tester initiert av avlsrådet. Det vil kunne 
dekkes innenfor avlsrådets  budsjett.  
Avlsrådet fikk støtte for plan og bruk av 
budsjettmidler til refusjon av kostnad til gentester. 

037/22 Jaktrådet 

NN-LAG Kriterier 

Kriteriet er for øyeblikket slik. 

Pkt 5. Jaktrådet tar ut ekvipasjen som har ført frem 

hunden til premieringer. Det er ikke aktuelt at ukjent 

fører kommer til og fører hunden kun på NM-

lagkonkurransen. 

Jaktrådet foreslår følgende tilføyelse 

Pkt 5 Jaktrådet tar ut ekvipasjen som har ført frem 

hunden til premieringer. Det er ikke aktuelt at ukjent 

fører kommer til og fører hunden. Eier eller annen 

fører skal ha ført hunden til premiering i AK/VK. 

1. presisering av pkt 5 på kriterier for uttak lag. 
2. NVC – Kåring av årets fullkombinerthund, 

samt at kombinerthund (ikke vorsteher) utgår. 
 

Presiseringer settes inn i teksten på hjemmesiden.  

Rune 

Ellinor 

 

038/22 Fuglehunden 

Årshjul: Ansvar for å skrive lederen til Fuglehunden 
2022 
Frist neste styremøte 22. mars. 

Forslag til ledere nr. 1 til 6: 

1. Leder, frist desember 
2. IT, frist januar 
3. Nye styret etter DK/RS, frist mars 
4. Jaktrådet, etter avsluttet vintersesong, frist 

mai 
5. Avlsrådet, frist juli 
6. Jaktrådet, høstsesongen frist september 

Roger 

 

 

Roger 
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NVK sine sider i Fuglehunden. 

Oppfølging fra styremøte 22 februar. 

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.  

Tar kontakt med Harriet 

039/22 Regnskap 

Har betalt Olavsgaard kr.96.562,- for overnatting og 

bevertning på RS/DK 

Har sendt faktura til Riis Bilglass for sponsing i 2022. 

Bente  

040/22 Raseutvalget (RU) 

Ikke vært aktivitet i RU siden forrige møte 

Birte 

Eva 

Tone 

 

041/22 FKF Roger  

042/22 Sponsorer 

Flere av våre sponsorer fortsetter også i 2022 

Henriette  

043/22 Handlingsplanen for hovedstyret 

• Planlegge for eksteriørdommer konferanse i 

januar 2023 

• Følge opp våre premierte hunder 

• Ny løsning for E- post og dokumentlagring 

NVK 

• Kunnskapsbasert avlsarbeid (epilepsi)   

• RAS, oppfølging av NKK sin godkjenning 

• Mentorprogram, føring av vorsteh på prøve 

• Utarbeide kriterier for gullmerker og 

æresmedlemskap 

• Sette ned utvalg for å se på indekser for 

utenlandske hunder sak 12/22 

 

Forslag om at vi setter hvert punkt i egen fane slik at 

vi kan referatføre endringer/fremdrift 

 

Alle  
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 Planlegge for eksteriørdommer konferanse i 

januar 2023 

Konferansen blir avholdt den 22 januar 2023 

Godt i gang med planleggingen. Avtale med hotell er 

gjort. Blitt kontaktet av NESK, de vil gjerne bli med 

på lørdag 

  

 Følge opp våre premierte hunder 

Jaktrådet følger opp våre premierte hunder og førere 

  

 Kunnskapsbasert avlsarbeid (epilepsi)   

DK/RS vedtok å donere kr 50 000,- til 

forskningsprosjektet i 2022. Avlsrådet oppfordrer 

eiere om å teste hunden når de melder nye tilfeller. 

AR  innhenter om mulig informasjon om slektninger 

og muligheten for prøver også fra disse. 

Det er skrevet en artikkel på trykk i Fuglehunden i 

2022. Artikkel med oppdatert status og informasjon 

er klar for publisering på vorsteh.no 

  

 RAS, oppfølging av NKK sin godkjenning 

 

Status er at NKK ikke har sett på når RAS kan 

behandles. Kommer ny info i løpet av første halvår 

2022. 

  

 Mentorprogram, føring av vorsteh på prøve 

 

Arbeidet er ikke kommet i gang enda, blir tatt tak i  

Roger  

 Sette ned utvalg for å se på indekser for 

utenlandske hunder sak 12/22 

 

Utvalget er satt og vedtatt. Arbeidet starter. Sigurd 

Nikolaisen vil lede arbeidet fra avlsrådet. 

Tone/Sigurd  

044/22 Utvalg som skal utarbeide forlag til 

kriterier for gullmerker og 

æresmedlemskap 

Roger kontakter aktuelle deltagere til gruppen. 

Gruppen, mandatet og møteplan presenteres på 

neste styremøte 22.03   

 

Eva har kontaktet Æresmedlemmer som har sagt 

seg villige til å bli med i utvalget. 

Roger  og 

Eva 
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Arbeidet blir igangsatt når gruppen er fulltallig 

 

045/22 Behandle søknad fra Møre og Romsdal. 
Vedtak fra styremøte 22.02.22 
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  

Vedtak: Hovedstyret støtter DK klubben med 20.000 
kr til Apportkurs 

Roger  

046/22 Behandle søknad fra OA/Buskerud 
Vedtak fra styremøte 22.02.22 
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 
 

Vedtak: Styret støtter tiltaket med 10.000 kr 

Roger  

047/22 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 fra styremøte 22.02.22 

Det lages et forslag til reviderte retningslinjer for å 

søke på distriktsmidler. 

Forslaget ble diskutert og tas opp igjen på neste 

møte.?  

Det lages en brukerveiledning for registrering i 

Brønnøysundregisteret. 

Veiledning blir laget og legges ut på hjemmesiden   

Ellinor  

048/22 NVK sine startpistoler 

Oppfølging sak fra styremøte 22.03.22 

Roger  
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NVK har ca. 10 startpistoler. Disse er oppbevart hos 

NVK Buskerud. Ernst Evenesen 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 25. april 

049/22 Medlemsservice 

Diplomer. 

Digitale logoer. (Henvendelse fra et medlem.) 

Tøymerker. 

Tilgang for distriktskontakter til medlemslister 

og diverse hos NKK.  

Sissel  

050/22 Eventuelt  

Oppfølging av sak, nytt møte berammet 

 

 

 

Roger 

 

 

 

 


