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Bank konto:  
4213.48.53896 

Referat styremøte nr. 6/2013, onsdag 29. mai 2013 kl.20.00. 
 

Møtt:  

Hege Meldal 

Arne Abel Lunde 

Geir Håvard Ingdal 

Kenneth Sveen 

Morten Løken 

Lena Borlaug, fra kl. 21.00 

Martin Haugestad 

 

Forfall/ikke møtt: Tove Løvås, Baard Birkeland 

 

Sakliste: 
 

Sak 30/13: Orienteringer 29. mai 2013 

 Kenneth: Status vedr. oppdatering av styresammensetning til frivillighetsregisteret. Mangler ei 

underskrift 

 Kenneth: Orientering vedr. økonomi og medlemsmasse. Medlemmer sammenlignbart med i 

fjor. Regnskap fra vinterprøve Dovre viser ca 5 000,- i underskudd mot 15 000,- overskudd i 

budsjettet 

 Hege: Representasjon fra styret på landstreff i Alta. Ingen fra styret har anledning til å reise. 

Kjell Engen vil representere styret.  

 Martin/Hege: Status nye nettsider og nye e-postadresser. TEJ m.fl. har tatt opp igjen arbeidet 

etter innspurten på årboka. Styret må ta stilling til struktur/hvilke/antall e-postadresser. 

Martin/Hege følger opp overfor TEJ 

 Geir Håvard/Martin/Arne: status bekymringsmeldinger. Styret gikk gjennom dokumentet som 

beskriver rutiner for innhenting, kartlegging, arkivering og bruk av informasjon om hunders 

psyke og atferd. Gruppa fortsetter arbeidet i henhold til skisse. Styret gir sin tilslutning til at 

skjema der eiere beskriver hundens psyke og atferd må legges ut på nettet slik at alle kan fylle 

ut dette, uavhengig av om det planlegges avl.   

 Baard/Martin: status RAS - arbeidet pågår 

 Morten: status kontakt med DK`er. Har vært i kontakt med de fleste DK`ene siste uke. Ulikt 

aktivitetsnivå. Det er sendt ut info om hvordan søke Studieforbundet natur og miljø om støtte 

til arrangementer, på e-post til alle DK`ene. Forberedelser til landstreffet i Alta er i rute. Det 

mangler DK Sogn- og Fjordane, Hege og Morten følger opp dette. 

 Henvendelse fra AICEB ang. styremedlem. Styret har fått Heges utkast til brev til 

gjennomlesing. 

 Årboka - revisjon av innhold. Hege orienterte om e-post fra Arne Klingsheim som starter en 

prosess for å se på omfanget av tabeller og statistikker i årboka. Kenneth forteller at det er ca 

30 som har bestilt den trykte versjonen. Vi må huske å legge inn en tellefunksjon når årboka 

legges ut på nettet, slik at vi får vite hvor mange som laster ned eller ser på den elektroniske 

versjonen. 

 Høring dopingreglement - NBK har ikke prioritert å gi tilbakemelding til FKF. 
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Sak 26/13: Kandidater til NKKs RS - frist 31. juli til FKF 

Vårt mulige innspill har gitt tilbakemelding om at vedkommende ikke er interessert.  

 

Sak 29/13: Revisjon av og opprydding i dokumenter om avlsrådets arbeid. 

Dokumentene som ligger på nettet er nå oppdatert og korrekte i henhold til årsmøtet 2012. 

Styret gikk gjennom forslag fra AR (informasjonsskriv til tispeeiere) der kriterier for at kull plasseres 

på henholdsvis A- eller B-lista kommer fram. Martin korrigerer dokumentet i henhold til styrets 

innspill og sender tilbake til styret for godkjenning, før dokumentet publiseres på nettet. 

Vedtak:  Styret presiserer at det er indekser og annen tilgjengelig informasjon om foreldrene på det 

tidspunktet AR får forespørsel om paring som ligger til grunn for ARs vurderinger og anbefalinger, og 

dermed for plassering av kullet på A- eller B-lista. Dette må framgå av informasjon til tispeeiere og på 

internett.  

 

Sak 31/2013: Nye lover NBK - innstilling fra lovkomiteen. 
Arne orienterte om tilbakemelding fra FKFs lovkomite og begrunnelsen for innspill. Styret ser ingen 

grunn til å ikke etterkomme dette.  

Vedtak: Styret fremmer saken for årsmøtet 2014 der innspill fra lovkomiteen tas til følge.  

 

Sak 32/2013: Fuglehundtinget i FKF - Tromsø 7. mai 

Arne representerer NBK. Styret gikk gjennom saklista i korte trekk. 

a) revisjon av jaktprøvereglementet. Forslagene har vært ute på høring i alle medlemsklubbene i 

FKF, og NBK har tidligere avgitt høringsuttalelse. Det er i hovedsak enighet mellom 

høringsinstansene og forslagsstiller eller overveiende flertall for eller i mot endringsforslag. Styret 

diskuterte spesielt følgene forslag 

 hvem eier "plassen", se side 9 

 utestenging av hund - se side 11 

 eiers etterlevelse av regelverk - se side 14 

 opphevelse av pigghalsbåndforbudet - se side 15 

 oppnådd 1 AK utelukker fra videre start i denne klassen - se side 18/19 

 1 AK fra skog gir ikke rett til start i VK - se side 19 

 fjerne 2-årsregelen for VK-start - se side 20 

 krav til apport for premiering i AK - se side 26 

 apportbevis tilstrekkelig på skogsprøve - se side 29 

 aldersgrense for apportbevis 18 mnd - se side 48/49 

b) variabel startkontingent ved jaktprøver, avhengig av terrengleie  

c) klubber/foreninger som er medlem av FKF, men ikke er sjølstendige organisasjoner  

Vedtak: Arne formidler NBKs standpunkt på Fuglehundtinget.  

 

Sak 33/2013 fra FA v/Martin 

a) ref. FA sak 12/13 - etablering av datagruppe for å vurdere felles bruk av jaktprøve- og 

utstillingsdata. Arne Klingsheim har, etter forespørsel fra Hege, gitt tilbakemelding i saken. 

Vedtak: styret gir FAs datagruppe tillatelse og alle fullmakter til å hente ut alle nødvendige data fra 

Dogweb. Styret avventer nærmere utspill fra FA vedr. mandat for datagruppa 
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b) ref FA sak 18/13: fordeling av kostnader telefonmøter.  

Vedtak: styret gir sin tilslutning til at utgifter til telefonmøter i FA fordeles mellom klubbene slik 

referatet foreslår 

 

Sak 34/13 Møteplan høsten 2013 

Et møte i august - uke 33 (onsdag 14. eller torsdag 15. august) 

Et møte i slutten av september - uke 39 (tirsdag 24. eller onsdag 25. september) 

Et møte i oktober  - Hege er bortreist, avventer behov 

Et møte i november - muligens Lofsdalen 22.- 24. november. Hvis dette gjennomføres, må tillitsvalgte 

regne med å måtte dekke alle kostnader sjøl. 

 
Sak 35/13: Eventuelt 29. mai 2013 

 innkjøp av PC`er til tillitspersoner - ikke lagt inn i budsjettet for 2013 

 parringsavgift - informasjon om dette må være tilgjengelig på internett samt i brev til tispeeiere 

og hannhundeiere ved mulig paring. Ansvar: avlsråd + nettredaktør 

 forslag til endringer i avlsplan og retningslinjer for AR - må fremmes overfor årsmøtet 

 forsikring av valper som har foreldre med hofteleddsdysplasi - se vilkår fra Agria, punkt F 

 oppfølging av sak på årsmøtet 2013 - registrering av valper etter tispe som døde før 

hofteleddsfotografering. Martin orienterte. 

 utvidelse av avlsrådet - diskusjon 

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer. 

Styret INGEN Kontinuerlig  

55/12 RAS (rasespesifikke avlsstrategier) fra 

NKK 

Baard 1.1.2014 til 

NKK 

Pågår 

49/11 Idemyldring Styret  Kontinuerlig  

14/13 Oppdatering av informasjon om nytt styre 

til NKK og Frivillighetsregisteret i 

Brønnøysund. 

Kenneth Neste 

styremøte 

Pågår/straks 

ferdig 

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

dataløsning 

Martin/Hege  Pågår 

10/13 Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte 

bekymringsmeldinger vedrørende gemytt? 

Geir Håvard, 

Arne og Martin 

Høst 

2013/årsmøtet 

2014 

Pågår 

26/13 Kandidater til NKKs RS Styret 31. juli 2013 Avslutta  

 DK Sogn og Fjordane - Svein Hjelle 

overtar  

Morten/Hege  Avslutta 

 Brev ACIEB Hege Sendt Avslutta 

http://www.agria.no/images/pdf/no-vilkaar-hund-vilkar-hund.pdf
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 NKKS dopingreglement Hege  Ingen uttalelse 

gis 

 Nye lover NBK Baard/Hege Årsmøtet 2014  

 

 

 

 

 

Hege Meldal 


