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Referat styremøte nr. 4/2013, tirsdag 19. mars 2013 
 

Innkalt:  

Hege Meldal 

Arne Abel Lunde 

Geir Håvard Ingdal 

Tove Løvås - forfall 

Kenneth Sveen 

Baard Birkeland 

Morten Løken 

Lena Borlaug 

Martin Haugestad 

 

 

Sakliste: 
 

Sak 23/13: Orienteringer 19. mars 2013 

 Styresammensetning til NKK er rapportert og endringer i frivillighetsregisteret under arbeid 

(kasserer Kenneth) 

 Orientering fra kasserer Kenneth vedr. økonomi og medlemsmasse: 826 betalt, 125 ikke betalt. 

Regnskap for årsmøtet: alle faktura mottatt. Regnskap fra treningssamling Østlandsgruppa 

mottatt. Rapport fra jaktprøve på Dovre mottatt, men ikke regnskap. 

 Landstreff i Alta: DK Gunnar har orientert DK-ansvarlig Morten om at arrangementet er i rute. 

Enkelte påmeldinger har allerede kommet. 

 Bruk av reserve NM lag - RU har vedtatt nye regler som gjelder fra i år 

 Status nye nettsider og nye e-postadresser: Nettansvarlig Tor Einar forteller at de er i rute, 

publisering forventes tidlig i april 

 VM i Kroatia - sendes avlsrådet og legges informasjon ut på nettet. Ansvar: Martin  

 Høring: instruks for ordfører i NKKs representantskap - frist 15. april. Vi gir ikke innspill 

 Høring antidopingreglementet - frist 15. juni - felles uttalelse fra FKF skal sendes. Vi ser på 

saken til neste møte. Ansvar: Hege 

 Forslag dommere NKKs utstillinger - frist 1. april - sendes eksteriørutvalget og Lars Farnes. 

Forslag dommere er videresendt fra eksteriørutvalget til NKK. 

 Raseforvaltningsansvar fra NKK - sendes avlsrådet til orientering. Ansvar: Martin 

 Leder i Fuglehunden: Hege skriver leder for neste nummer 

 Protokoll fra årsmøtet: Hege følger opp saken. Reviderte lover sendes FKF. Ansvar: Hege 

 FKF har gitt felles høringssvar ang. NKKs jakthundkomite 

 

Sak 17/13: Utstilling og Landstreff 2014 - frist 2. mai for å endre dato/sted i terminliste NKK 

Østlandet nord er på forespurt . Fortsatt uavklart mht dato. 

 

Sak 20/13: Tidspunkt for NM-høyfjell 

Forslag til endra tidspunkt for NM-høyfjell sendt FKF for å tas opp på Fuglehundtinget.  
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Sak 24/13: Kjøpekontrakt NBK 

Tekst i kjøpekontrakt endres slik at den er i tråd med avlsplanen. Ansvar: Tor Einar 

 

Sak 25/13: Representasjon på Fuglehundtinget Tromsø 7. og 8. juni. Påmeldingsfrist 8. mai 

Arne og Hege reiser. 

 

Sak 26/13: Kandidater til NKKs RS - frist 31. juli til FKF 

Styret kommer tilbake til saken på neste møte. Settes opp på oppfølgingslista. Ansvar: alle 

 

Sak 27/13: Henvendelse fra AICEB ang. styremedlem 

Hege har på vegne av klubben avslått en forespørsel fra AICEB om å være med i styret. NBKS styre 

oppfatter henvendelsen som en anerkjennelse av klubbens arbeid nasjonalt og internasjonal 

tilstedeværelse de siste årene, men blant annet på grunn av kort svarfrist var det ikke mulig.  

 

Sak 28/13: Diskusjonsforum og nettvett 

Betingelsene for å delta på diskusjonsforum må være mer synlige på de nye nettsidene. Styret 

presiserer at tillitsvalgte i klubben skal begrense sin deltakelse på diskusjonsforum til 

faktaopplysninger og informasjon. Videre oppfølging ansvar: Hege  

 

Sak 18/13: Møteplan for styret 2013, inkl. ev. styremøte i Lofsdalen 

Uke 16: Mandag 15. april 

Uke 22: Onsdag 29. mai 

 

Høst: 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig med 

flere aktuelle sponsorer. 

Styret INGEN Kontin

uerlig 

arbeid 

55/12 RAS (rasespesifikke avlsstrategier) fra NKK – 

innhold og ansvarsfordeling. 

 

Baard 1.1.2014 til 

NKK 

 

49/11 Idemyldring Styret  Kontin

uerlig 

arbeid 

27/12 Høring angående forslag til endring i NKKs 

Etiske grunnregler for avl og oppdrett.  

Gunnar/ 

Hege 

15. mars 2012 FULL-

FØRT 

14/13 Oppdatering av informasjon om nytt styre til 

NKK og Frivillighets registeret i Brønnøysund. 

Kenneth Neste 

styremøte 

 

16/13 Ny e-post struktur til sentrale verv med ny 

dataløsning 

Martin   

17/13 Landstreff og utstilling 2014, HVOR? Hege/ 

(Morten) 
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10/13 Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte 

bekymringsmeldinger vedrørende gemytt? 

Geir 

Håvard, 

Arne og 

Martin 

  

23/13 NKKS antidopingreglement  - høringssvar til 

FKF 

Hege 15. juni 2013  

26/13 Representasjon til NKKs RS  Alle  31. juli 2013  

     

 

 

 

 

Hege Meldal 


