
1 
 

Referat  NVK hovedstyremøte  

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

092/22 Godkjenne referat fra 31.05.2022 
Er godkjent og lagt ut på hjemmesiden 

Sissel  

093/22  Innkommen post 

• Fuglehunden, Hanne Fevik, VM for stående 

fuglehunder 2022 

 

• FKF Ellen Dobloug, Bestilling av materiell til 

sommeren/høstens prøver.  

 

• Datahound, Faktura 

 

• NKK, Revisjon av Rasespesifikke 

Avlsstrategier (RAS)   og tilpasninger til ny 

forskrift om avl av hund. 

 

• Brev fra NKK v/DUK, vedr eksteriørdommer 
som ønsker å starte utdanning på 
Vorstehrasene. 

Styret har ingen innsigelser og støtter søknaden. 
Birte tilskriver NKK/DUK. 

  

 21.06.2022  kl. 20.00     TEAMS 

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

Myhre,  Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen, Ellinor Nesse, Tone Englokk 

Jorde.  

Sissel Marthinsen sekretær 

 

Henriette Sæbø.  Bente Holm kasserer  

Avlsrådet. Frist i 25 juli  

18. august kl 20.00 TEAMS 
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094/22 IT 

Ingen problem med driften siden sist.. Mange 

apportprøver i år, dette preger sidene våre nå.  

 

Signe Karin gjør oppmerksom på og ber de som 

skriver leder til Fuglehunden om å sende henne en 

kopi på e-post. Lederne skal legges ut på nvk.no . 

Signe Karin  

095/22 

 

Avlsrådet 

Deltatt på interessant og godt webinar/foredrag med 
Ingela Dittmann, svensk genetiker om fargegenetikk 
på KV. 
Avlsrådet er oppfordret om å arrangere foredraget 

på nytt. Vi ser på det etter sommeren. 

 

Tone  

096/22 Jaktrådet. 

jaktrådet er oppdatert  på resultater fra 

apportprøvene.  

 

Det er ikke  kommet noen som ønsker å delta på VM 

i Serbia.  

Kriterier for laguttak er oppdatert. Legges ut på 

nvk.no 

Rune 

Ellinor 

 

097/22 Fuglehunden 

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 25 juli 

6. Jaktrådet, høstsesongen frist 22. september 

Roger 

 

 

 

 

098/22 Regnskap 

Ingen bemerkninger.  

Bente  

099/22 Raseutvalget (RU) 

Ikke noe nytt siden forrige styremøte 31 mai. 
 

Birte 

Eva 

Tone 

 

100/22 FKF 

Ikke noe nytt.  

Roger  
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101/22 Sponsorer 

Ikke noe nytt. 

 

  

102/22 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  

102/22 

A 

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. 

Styremøte 25.04:  

Ikke skjedd noe siden møtet 23.03. 

Styremøte 31.05: 

Norsk engelsksetterklubb (NESK) skal avholde sin 
konferanse lørdagen, samme helg som NVK.  
Styremøte 21.06 
Ikke skjedd noe nytt siden styremøte  31.05 
 

Birte  

102/22 

B 

Følge opp våre premierte hunder 

Jaktrådet følger opp hunder og eiere som har fått 1. 

premie.  

Styremøtet 25.04: 

Det tas en telefon til de som har fått 1 premie 

gjennom sesongen.  

Styremøte 31.05 

Alle som har fått 1. premie i vinter er kontaktet pr e-

post, med gratulasjoner fra jaktrådet og styret. 

De som har blitt kontaktet har satt stor pris på denne 

oppmerksomheten. Dette er en praksis styret skal 

fortsette med.  

Styremøte 21.06 

Rune  
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Dette er en suksess, som følges opp og fortsetter til 

høsten.  

 

102/22 

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.  

Styremøte 31.05. 

Signe Karin har satt seg inn i og undersøkt tilbudet 

fra NKK. Har sendt endel spørsmål til sky kontoret 

om innholdet i denne avtalen.  

Styremøte 21.06.2022 
NKK løsningen passer ikke så bra  for nvk. Microsoft 
løsningen passer best for  oss. Vil ikke fylle vårt 
behov, blant annet for at det er begrensninger på 
antall kontoer. Vi ønsker at alle distriktene skal få sin 
egen e-post løsning. Den er noe dyrere, men sikrer 
oss flere kontoer blant annet til distriktene, avlsrådet 
og vil sikre bredere og bedre kontinuitet.  
Signe Karin undersøker kostnadene  Microsoft 
løsningen til neste styremøte.   
 

Signe Karin  

102/22 

D 

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 
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 

Tone 

Sigurd 
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postsystemet for underskriving.  

Styremøte 31.05  

Tone var ikke til stede, utsettes til neste gang 

Styremøte 21.06 

Siden siste styremøte er det er registrert nye tilfeller. 

Utover det har det ikke skjedd noe.  

 

102/22 

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 

Styremøte 31.05.  

Ikke skjedd noe siden sist. 

Styremøte 21.06 

NKK. Tidsplan RAS/avlsprogram. 

https://www.nkk.no/aktuelt/revisjon-av-

rasespesifikke-avlsstrategier-ras-og-tilpasninger-til-

ny-forskrift-om-avl-av-hund-article209918-985.html. 

Det vil si at det tar ytterligere lenger tid å få godkjent 

NVK sin RAS. Har lite å si for rasestandarden, 

handler mer om helse og sykdommer.  

 

Tone 

Sigurd 

 

102/22 

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. 

Styremøte 31.05. 

Samme status som 25.04 

Styremøte 21.06.2022 

Samme status som 31.05 

 

Roger  

102/22 

G 

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. 

Styremøte 31.05 

Samme status som 25.04 

Kalle inn til et nytt møte i august.  

Styremøte 21.06 

Samme status som 31.05 

 

Tone 

Sigurd 

 

https://www.nkk.no/aktuelt/revisjon-av-rasespesifikke-avlsstrategier-ras-og-tilpasninger-til-ny-forskrift-om-avl-av-hund-article209918-985.html
https://www.nkk.no/aktuelt/revisjon-av-rasespesifikke-avlsstrategier-ras-og-tilpasninger-til-ny-forskrift-om-avl-av-hund-article209918-985.html
https://www.nkk.no/aktuelt/revisjon-av-rasespesifikke-avlsstrategier-ras-og-tilpasninger-til-ny-forskrift-om-avl-av-hund-article209918-985.html
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103/22 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 Schultze 

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

innkaller til møte. 

Styremøte 31.05. 

Har hatt et møte. Skal ha et møte på 

Landssamlingen/Pinsesamlingen og fortsette 

arbeidet.  

Styremøte 21.06  

Utvalget er nedsatt og arbeidet forventes å starte 

etter sommeren.   

 

Roger  

104/22 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   

Styret ønsker å revidere retningslinjene for søknad 

på distriktsmidler.  

Det er også nødvendig å lage en brukerveiledning til 

Ellinor  
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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.   

Styremøtet 31.05. 

Ellinor har laget et meget godt forslag. Styret 

berømmer hennes innsats.  

Vedtak: Retningslinjene ble godkjent og legges ut 

på NVK.NO 

Styremøte 21.06.2022. 

Retningslinjene legges ut på nvk.no. 

Ansvar: Signe Karin 

 

105/22 NVK sine startpistoler 

Vedtak fra 25.04  

Sissel Marthinsen overtar ansvaret som 

våpenansvarlig, og oppbevarer startpistolene i sitt 

våpenskap. Roger ordner med registrering av 

Styremøtet 31.05. 

Roger jobber med saken.  

Styremøte 21.06 

Avventer svar fra politiet. 

Roger  

106/22 Møte med distriktene  
Nytt møte med distriktene 15. august  
 

Roger 

Birte 

 

107/22 Forslag til ny venstremarg i Fuglehunden 

Ellinor Har gjort en veldig bra jobb. Venstremargen 

blir enklere og mer oversiktlig. Hun retter opp det 

hun har fått tilbakemelding på, Harriet gjør 

endringene.  

Ellinor   
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Vedtak: Retningslinjene ble godkjent og legges ut 

på NVK.NO 

Styremøte 21.06. 
Må korrigeres noe, før den endres i Fuglehunden.  

108/22 Medlemsservice 

Digitale logoer. 

Styremøte 25.04 

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. 

Styremøte 31.05. 

Signe Karin har vært i kontakt med Kjell Larsen. Han 

oversender PDF versjoner til Signe Karin og Sissel. 

Disse sendes ut til distriktene slik at de får sin 

versjon som de kan bruke.  

Styremøte 21.06 

Signe Karin sender pdf filene til Sissel. Disse lagres 

på et sikkert sted. 

Hun sender også pdf filene med distriktsnavnet + 

logoen uten distriktsxnavn til distriktene.  

Disse logoene kan forstørres opp.  

Tone etterlyser filer som kan redigeres? Signe Karin 

undersøker dette.  

Sissel 

Signe Karin 

 

109/22 Brukerhåndboken 

Henvendelse fra Vegard Kvamme angående 

Brukerhåndboken.  

Han ønsket at vi skulle se på muligheten til å trykke 

opp Brukerhåndboken i papirformat igjen. Grunnen 

til det er at han mener at vi burde ha denne i 

papirformat slik at den kunne deles ut/selges i 

forskjellige sammen henger.  

Han ønsket også at vi scannet inn forsiden og 

baksiden på Brukerhåndboken i den versjonen som 

ligger ute på nettet. Vegard har tatt mange av 

bildene i boken, og hans onkel Per har forfattet den 

Styremøte 31.05. 

Styret ser på innholdet og vurderer dette.  

Vi tar saken opp på neste styremøte.  

Sissel  
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En ide er å lage en ny bok, redigert bok. Som kan 

sendes ut til nye medlemmer.  

Styremøte 21.06. 

Boken bør redigeres.  

Det er Per Aas som har forfattet boken, og  ved en 

eventuell redigering/endring er det Per Aas som må 

godkjenne endringene eller eventuelt gjøre 

endringene selv.  

 Styret tar saken opp igjen etter sommeren. 

110/22 Vorstehhundstatuetten 
 
Speldragets The Boss/Rune Fossum ble 
Norgesmester vinter 2022, og skal etter regelverket 
ha Vorstehhundstatuetten på RS i 2023. Vi har ikke 
en strihårsvariant.  
Vi må intensivere arbeidet med å finne en strihår-
statuett i løpet av høsten. 
Signe Karin og Eva har undersøkt og er fortsatt på 
søk. Sissel måler kotrhårsstatuetten, og sende bilder 
til Signe Karin og Eva.  
 

Signe  

111/22 Nye medlemmer 2022  

21.06 er det  72 nye medlemmer  

Sissel  

110/22 Eventuelt  

Æresmedlemskap diplom og merke  

skal overrekkes til  Anders Simensrud og Lisbeth 

Reinertsen, Gullmerke og diplom  til Ove Myhre.  

Sissel bestiller diplomer, adresseres til Birthe .  

Overrekkelse på Hollheia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


