
Referat fra styremøte den 10. januar 2023 
 
Sted: Hos Kristin 

Deltakere: 
Kristin Kirkeby 
Trym Alexandersen 
Ranveig Østfold 
Kjetil Eriksen 
Frode Jahr 
Marie Sand 
Eva Pedersen Referent  

Sak 1/23 
 

Konstituere nytt styre. 
Møte startet med at man tok en presentasjonsrunde, slik at alle ble kjent med hverandre. 
Arbeidsfordelingen/ansvar ble fordelt slik: 
Kristin: Leder/Instruktørgruppa 
Eva: Nestleder/Fellesutstillingen/ Kontaktperson Royal Canin 
Trym: Webmaster/Ung med vorstehhund/ Mesterskapsrypene 
Ranveig: Kasserer/ Ansvaret for medlemsoppfølgingen i OA, lister og SMS sendinger. 
Kjetil: Camp villmark/Referent 
Marie: Instruktørgruppa sammen med Kristin 
Vara Frode: 

Vedtak: Ansvar styret 

Sak 2/23 Medlemsmøte den 7/2-23.  
Gjennomgang av saker til DK/RS. 
Foredragsholder inviteres. 

Vedtak:  Ansvar Trym 

Sak 3/23 Midler til utdanning 
Ellen Marie Imshaug søker NVK OA om å få dekket utgiftene i forbindelse med ringsekretær utdannelse. Hun 
ønsker å bli utstillingsdommer.  

Vedtak: NVK O/A dekker utgiftene og ønsker Ellen Marie Imshaug lykke til med 
utdanningen. 

Ansvar 
 

Sak 4/23 Erwalla samlingen  
Det har dukket opp noen utfordringer, da denne samlingen har blitt så stor. Det innkalles til møte 
for å ta «en runde rundt bordet» og se på dette. 

Vedtak: Ansvar Kristin 
 

Sak 5/23 Medlemsmøter i 2023 
Det er planlagt flere medlemsmøter dette året. Dressur av unghund, førstehjelp er blant noen av 
forslagene.  Vi må invitere noen foredragsholdere. 



Vedtak:  Ansvar styret 

Sak 6/23 DM vinter/treningsdag i fjellet på fredag/samt lukket prøve for vorstehhundrasene. 
Avholdes 2.-5. mars.  
Lukket prøve for vorstehhund rasene avholdes 5.mars. 
Dommere er på plass og budsjett er satt opp. 
Prøveleder Finn Larsen 
Prøvesekretær Katrine Henriksen Waage 

Vedtak: Ansvar Kristin /Katrine 

Sak 7/23 Ung med vorstehhund. 
Ønsker fra gruppa er føring av hund i fjellet. Trym har sjekket rundt for å finne terreng og 
overnatting. Løsning i vinter blir at et parti blir med på Vaset for å få trening på fjellet 
den helgen det er prøve der.  
En annen aktivitet er også på planen og det er trekkhund kjøring.  
Flere forslag til aktiviteter tas imot. 

Vedtak:  Ansvar Trym 
Sak 8/23 Distriktskonferanse (DK) og Representantskapsmøte (RS) 11 og 12 februar. 

Kristin møter fra NVK O/A.  

Vedtak:  Ansvar  

Sak 9/23 Middag for våre instruktører og hjelpere. 
Avholdes på Lindeberg 4H gård.  
Gavekort til 2 instruktører som ikke kan delta pga. oppstart kurs er sendt. 

Vedtak: Ansvar Kristin 
Sak 10/23 Revidering av jaktprøveregler.  

På årsmøte den 7.desember 2022 ble forslag til reviderte jaktprøveregler gjennomgått. 

Vedtak: NVK O/A forslag til endringer må sendes hovedstyre innen 15/1. Ansvar Kristin og Eva 

Sak 11/23 Premier til jakt- og apportprøver. 
Kjøpes inn like premier til alle prøvene i regi av O/A. Det hentes inn priser 
på dekken, potesokker, dummyer ol. Det har kommet inn tilbud fra Non 
Stop og Yukon. 

Ansvar styret 

Vedtak: Det sendes ut epost til prøveledere for å informere om at styret ordner innkjøp 
til prøvene som avholdes i regi av NVK O/A.  

Ansvar styret og Eva 

 Fuglehunden 
Styret ønsker å sende inn stoff til hvert nummer av Fuglehunden (6 blader). 
Nr 2 Ung m vorstehhund 
Nr 3 DM 
Nr 4 Camp villmark 

 

Vedtak: Ansvar nr 2: Trym 
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