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Referat fra styremøte nr. 3, 19. februar 2013 
 

Oppmøte: 

Hege Meldal 

Arne Abel Lunde 

Geir Håvard Ingdal 

Tove Løvås 

Kenneth Sveen 

Baard Birkeland 

Morten Løken 

Lena Borlaug - Forfall 

Martin Haugestad 

 

 

Sakliste: 
 

Sak 19/13: Orienteringssaker 

 Lars Farnes fortsetter som utenlandskontakt.  

 Det er søkt om utstilling 2014, sted og dato ennå ukjent. Dommer ikke på plass. 

 Jan Monsen fortsetter som ansvarlig for medlemsregisteret, men ønsker avløsning fra neste år 

 Heftet Liten krabat – Hege har mange på lager. Forslag på at det lages en elektronisk utgave, 

som sendes ut til nye medlemmer på epost. 

 Valg av nytt styre og kontaktinformasjon er meldt til FKF og FKFs RU. 

 Oppdatering av styresammensetning til NKK utført og til frivillighetsregisteret pågår (Kenneth) 

 Referat fra møtet med distriktskontaktene ved Morten og Tove. Enighet om bedre oppfølging 

av DK`ene. Det undersøkes med Studieforbundet for natur og miljø om muligheter for 

økonomisk støtte ved DK arrangement. 

 Orientering fra Kenneth vedr. økonomi (årsmøtet) og medlemsmasse. Medlemsstatus på 

19.02.2013 - 729 betalende, 235 ikke betalt. Regnskapet pr i dag i.henhold til budsjett. 

 Felles brev fra RU til NKK vedr. stor-Cert på NJFFs utstilling på Elverum.  

 Representasjon fra styret på landstreff i Alta. Styret bør være representer på landstreffet 2013, 

klubben kan være økonomisk behjelpelig om noen vil reise. Leder er forhindret. 

 Bruk av reserve NM lag – reglene for NM lag skal gjenomgås i RU  

 Referat fra treningssamling i Sverige med fokus på jaktetikk (Geir Håvard). Deltakerne løste 

jaktkort og hadde stort utbytte av samlingen.  

 Status nye nettsider og nye e-postadresser. Rapport fra Thor Einar: møte vedrørende nettsidene 

på mandag 18.02, og nettsidene er klare for publisering ca 15.03.2013. 

 

Sak17/13: Landstreff 2014 

Arne Abel Lunde tar kontakt med DK Hordaland. 

 

Sak 55/12: Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) 

Første utkast skal sendes til NKK senest 1.1.2014.  
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Hovedansvarlig Baard trekker inn Martin, og de skaffer de dokumenter som skal til for å utføre 

oppdraget. 

 

Sak 20/13: Tidspunkt for NM-høyfjell 

Vedtak i FKFs styre: ”Tidspunkt for NM Høyfjell ble fastsatt av FKF RS i 2010. Styret i FKF eller RU 

ikke har myndighet til å fatte endringsvedtak i denne saken. Saken må derfor eventuelt fremmes som 

forslag til Fuglehundtinget 2013 og en eventuell endring kan tidligst finne sted 2014". 
Styret sender inn et redigert forslag til FKF v/Ellen B Dobloug innen 1.3.2013 

 

Sak 10/13: Bekymringsmeldinger til avlsrådet 

Saken tas opp på bakgrunn av diskusjon på årsmøtet. Rutiner for håndtering, registrering og bruk av 

disse. Det forrige styret behandlet denne saken i sitt styremøte 15.1.2013 

Arne, Martin og Geir Håvard jobber videre med hvordan klubben/avlsrådet skal registrere uønsket 

adferd og rutiner for håndtering av bekymringsmeldinger. Dette er et langsiktig arbeid der målet er å få 

oversikt og kunnskap slik at klubben i kan gjøre kloke valg i avlsarbeidet. 

 

Sak 21/13: Møteplan for styret 2013, inkl. ev. styremøte i Lofsdalen 

Uke 12: Mandag 18. mars 

Uke 16: Mandag 15. april 

Uke 22: Onsdag 29. mai 
Møteplan ok, telefonmøter er billig og praktisk, fysiske samlinger kun når det er nødvendig. 

 

Sak 16/13: 

Ny E-post struktur med bruk av klubbens domene kan realiseres etter at de nye websidene er på plass i 

løpet av våren. 

 

Sak 22/13: DK arbeid. 

DK-ansvarlig Morten finner liste over instruktører på FKF- sidene og sender ut til DK`ene. 

 

Gjennomgang av saker til oppfølging: 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Følge opp sponsorene våre. Geir Håvard INGEN Kontinuerlig 

arbeid 

55/12 RAS (rasespesifikke avlsstrategier) fra 

NKK – innhold og ansvarsfordeling. 

 

Baard og Martin 1.1.2014 til 

NKK 

 

49/11 Ide myldring Styret  Fullført 

27/12 Høring angående forslag til endring i 

NKKs Etiske grunnregler for avl og 

oppdrett.  

Gunnar/Hege 15. mars  

13/13 Diverse funksjoner i ny styreperiode Hege Neste 

styremøte 

Fullført 

14/13 Oppdatering av informasjon om nytt styre 

til NKK og Frivillighetsregisteret i 

Brønnøysund. 

Kenneth Neste 

styremøte 
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16/13 Ny e-post struktur til sentrale verv etter at 

ny dataløsning er på plass 

Martin   

17/13 Landstreff 2014, HVOR OG NÅR? Hege   

18/13 Møteplan for styre Hege Neste 

styremøte 

 

10/13 Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte 

bekymringsmeldinger om uønsket atferd? 

Geir Håvard, 

Arne og Martin 

  

 

Tove Løvås 


