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Referat  NVK hovedstyremøte  

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Ikke til stede:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

051/22 Godkjenne referat fra 22.03.2022 
Ligger vedlagt 

Sissel  

052/22  Innkommen post 

06.04.22 Bladet Fuglehunden, Avtale (se vedlegg) 

07.04.22 Bente Holm Kvartalsrapport (Se vedlegg) 

09.04.22 Trude Giverhaug. Takk for blomsterhilsen 

17.04.22 FKF Dommerkonferansen 2022 (se 

vedlegg) 

19.04.22 FKF Innkalling til Fuglehundtinget (Se 

vedlegg) 

  

053/22 IT 

Oppdatert premielisten. Bra resultater  

Fuglehunden. 

Artikkel 10 år med strihår Golddigger, og  

artikkel  om Randi Schulze s liv som hundeeier, 

forfatter og div.   

Signe Karin  

 25.04.2022  kl 20.00     TEAMS 

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

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

Sæbø. Ellinor Nesse 

 

Sekretær Sissel Marthinsen, Kasserer Bente Holm  

 

Jaktrådet frist mai.  

31. mai kl 20 på teams 
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Signe Karin har bestilt en artikkel om langhår Alva 

fra Martin Tangen.  

Nye styremedlemmer og nye distriktkontaker er 

presentert på hjemmesiden.   

Nytt e-post-system er stilt i bero i påvente av mer 
info om egen NKK-løsning. 

 

054/22 

 

Avlsrådet 

•       Indeksene etter høstsesongen er kvalitetssikret. 

•       Møte i avlsrådet i morgen. 

•       Flere medlemmer som har henvendt seg 
angående korthår og skjelvinger. Ønsker status. 

•       Forespørsel fra medlem som har hund 
med  arvelige lidelser om hvordan dette kan 
registreres som åpen informasjon. 

•       Melding fra Island om epilepsi på en korthår som 
er fra Norge. 

•       Hannhundskue på landsamlingen i pinsen, om 
avlsrådet kan arrangere dette. 

•       Langhår gruppen har hatt teams møte med 
Langhår folket over hele landet. Tema:  Kreft i 
skjoldbruskkjertelen. Dette kan gentestes. Det er 
ikke oppdaget bærere eller syke hunder i Norge. 

•       Forespørsel fra en lokalavis om å skrive litt om 
Fuglehunder/VorstehTema: Generelle råd om å 
kjøpe hund. Etisk avl/regelverk NKK. 

 

Tone  

055/22 Jaktrådet. 

 

Rune 

Ellinor 

 

056/22 Fuglehunden 

1. Jaktrådet, etter avsluttet vintersesong, frist 
mai 

2. Avlsrådet, frist juli 
3. Leder frist september  

Roger 

 

 

Roger 
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4. Jaktrådet , frist desember, oppsummering 
høst sesongen 

5. IT, frist januar 
6. Nye styret etter DK/RS, frist mars 

057/22 Regnskap 

Kvartalsrapporten levert.  
 

Bente  

058/22 Raseutvalget (RU) 

Har ikke skjedd noe siden sist.  

Birte 

Eva 

Tone 

 

059/22 FKF 

 

Roger  

060/22 Sponsorer 

1. Alf Hansen ønsker å sponse videre.  
 
2. Samarbeidutkast fra Artic.  
 
3. Norway Outdoor kan tilby medlemmene 15% på 
alle produkter. Ikke de som allerede er rabattert. 
Hovedstyret kan bruke dette når det avholdes 
arrangementer, 
 

Henriette  

061/22 Handlingsplanen for hovedstyret 

• A. Planlegge for eksteriørdommer konferanse 

i januar 2023 

• B. Følge opp våre premierte hunder 

• C. Ny løsning for E- post og dokumentlagring 

NVK 

• D. Kunnskapsbasert avlsarbeid (epilepsi)   

• E. RAS, oppfølging av NKK sin godkjenning 

• F. Mentorprogram, føring av vorsteh på prøve 

• G. Sette ned utvalg for å se på indekser for 

utenlandske hunder sak 12/22 

Alle  

061/22 

A 
Planlegge for eksteriørdommer 

konferanse i januar 2023 
Styremøte 23.03: 

Konferansen blir avholdt den 22 januar 2023 

Godt i gang med planleggingen. Avtale med hotell er 

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

på lørdag. 

Styremøte 25.04:  

Ikke skjedd noe siden møtet 23.03.  

061/22 

B 

Følge opp våre premierte hunder 
Styremøtet 23.03:  

Jaktrådet følger opp våre premierte hunder og førere 

Styremøtet 25.04: 

Det tas en telefon til de som har fått 1 premie 

gjennom sesongen.  

 

Rune 

Ellinor 

 

061/22 

C 

Ny løsning for E- post og 

dokumentlagring NVK 
Styremøtet 23.03. 

Ingen løsning på ny leverandør av IT tjenester enda, 

avventer.  

Styremøtet 25.04: 

Det har ikke skjedd noe i saken siden sist. 

Venter på tilbakemelding fra NKK. I forhold til deres 

tilbud   Ståle og Signe Karin er klare for å gå i gang 

med den nye løsningen.  

 

Signe Karin  

061/22 

D 

Kunnskapsbasert avlsarbeid (epilepsi)   
Styremøtet 23.03. 

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 
Styremøtet 25.04: 

Har ikke skjedd noe mer siden sist, følger opp det 

som ble skrevet sist. 

Etterlyser underskrevet protokoll, slik at pengene 

kan overføres til forskningsprosjektet. Sissel purrer 

opp protokollen igjen, den er på runde i 

postsystemet for underskriving.   

 

Tone 

Sigurd 
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061/22 

E 

RAS, oppfølging av NKK sin godkjenning 
Styremøtet 23.03. 

Status er at NKK ikke har sett på når RAS kan 

behandles. Kommer ny info i løpet av første halvår 

2022. 

Styremøtet 25.04: 

Ikke skjedd noe siden sist 

Tone 

Sigurd 

 

061/22 

F 

Mentorprogram, føring av vorsteh på 

prøve 
Styremøtet 23.03. 

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

Styremøtet 25.04: 

Samme status som 23,03.  

Roger  

061/22 

G 

Sette ned utvalg for å se på indekser for 

utenlandske hunder sak 12/22 
Styremøtet 23.03. 

Utvalget er satt og vedtatt. Arbeidet starter. Sigurd 

Nikolaisen vil lede arbeidet fra avlsrådet. 

Styremøtet 25.04: Forespurt flere.  

Tone 

Sigurd 

 

062/22 Utvalg som skal utarbeide forlag til 

kriterier for gullmerker og 

æresmedlemskap 

Styremøtet 23.03. 

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. 

Arbeidet blir igangsatt når gruppen er fulltallig 

Styremøtet 25.04 Tore Kallekleiv og Randi Shultze 

har sagt ja til å delta i utvalget. Eva og Roger 

innkaller til møte. 

 

 

Roger  

063/22 Behandle søknad fra Møre og Romsdal.  
Søknaden ble innvilget på styremøtet 23.03.  

Roger  

064/22 Søknader om tilskudd fra OA/Buskerud 
og søknad fra Møre og Romsdal  Overføre 
penger til klubbene 

Roger  
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Vedtak fra 22.03  Møre og Romsdal: Hovedstyret 
støtter DK klubben med 20.000 kr til Apportkurs 
 

Vedtak fra 22.03 OA/Buskerud: Styret støtter tiltaket 
med 10.000 kr 

Roger har meddelt distriktene at de har fått støtte fra 
hovedstyret. Pengene overføres konto til distriktene.  

 

065/22 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.Det lages en brukerveiledning 

for registrering i Brønnøysundregisteret.Veiledning 

blir laget og legges ut på hjemmesiden    

Forslaget ble diskutert og tas opp igjen på neste 

møte 25.04  overføres til neste møte.  

Ellinor  

066/22 NVK sine startpistoler 

Oppfølging sak fra styremøte 22.03.22 

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.  
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.  
 

Roger  
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Vedtak: 
Sissel Marthinsen overtar ansvaret som 
våpenansvarlig, og oppbevarer startpistolene i sitt 
våpenskap. Roger ordner med registrering av 
våpenansvarlig.  

 

067/22 Fuglehundtinget, gjennomgang av saker, 

årsberetning og påmelding til tinget.  

 

Roger og eventuelt Eva deltar på Fuglehundtinget. 

Eva sjekker om hun kan delta.  

Gjennomgang av sakene til Fuglehundtinget.  
Sak 3. Støttes.  
Sak 4. kontingent ingen endring. Støttes 
Valg. Norsk Vorstehhundeklubb støtter 
valgkomiteens innstilling.  
 

Roger  

068/22 Epost fra Kai-Rune angående 
oppbevaring av kritikker 

Kritikker skal oppbevares i 3 år. Roger gir 
tilbakemelding til Kai Rune 

 

Roger  

069/22 Forespørsel fra Tore Kallekleiv angående 
ny dommer for vorstehhund rasene. 

Lorenzo Vise Hansen, er autorisert på våre raser. 
Ønsker å dømme. Skrive en artikkel om han å legge 
ut på hjemmesidene. Signe Karin kontakter Tore og 
ber han skrive en artikkel eller at Lorenzo skriver 
selv.   
 

Roger  

070/22 Møte med distriktene 3. mai.  
Utsending av innkalling til møte med alle 
distriktene.  
Roger og Birte deltar. Birte skriver referat.  
Hensikten med møtet: 
- Oppnå god og tettere kontakt med distriktene. 
- Få informasjon om hva som skjer i distriktene. 
- Kartlegge forventninger fra distriktene. 
- Synliggjøre forventninger fra hovedstyret til   
distriktene.  

 

Roger  
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071/22 Medlemsservice 

Diplomer.  

Vedtak: Det trykkes ikke opp nye diplomer for salg til 

Distriktene. Mange distrikter har egne diplomer.  

Digitale logoer. 

Det er laget digitale logoer til alle distrikter. De er 

ikke tilgjengelige for distriktene. Signe Karin og 

Sissel tar kontakt med Kjell Larsen, for å få tilgang til 

filene. Slik at de kan sendes ut til distriktene.  

Tøymerker. 

Vedtak: Det bestilles ikke nye tøymerker. Det er liten 

etterspørsel.  

Tilgang for distriktskontakter til medlemslister 

og diverse hos NKK.  

Distriktene må selv ta kontakt med NKK og be om 

passord. Sissel sender ut en e-post med informasjon 

om dette.  

Sissel  

072/22 Eventuelt  

Info om tidligere sak. 

Roger har fått forespørsel om å reise til Agder for å 

representere klubben. Hovedstyret støtter dette, og 

dekker utgiftene til reise og opphold.  

Oslo Akershus står som arrangør av  

Camp villmark. OA dekker alle utgifter. Hovedstyret 

støtter med caps og buffer. Sissel bringer dette til 

Camp Villmark på fredagen , og hjelper til på 

standen.   

 

 

Roger 

 

 

 

 

 

 

 


