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Bank konto:  
4213.48.53896 

Sted: Skype  

Tid: 4/8-2015 kl. 20.00 

Tilstede styret:  

Olaf Hafstad, Kenneth Sveen, Arne A Lunde, Solfrid Lægdheim, Hege Meldal og Jan Åge Harjo fra 

kl. 21.00.  

Forfall: Vidar Berg-Hansen, Hege Tidemann og Martin Haugestad 

  

Sak 39/15: Orienteringer 

 økonomi og medlemstall: Kenneth: 918 medlemmer har betalt, 77 ikke betalt. Lite endringer i 

regnskap i løpet av sommeren. Regnskap fra landstreff ikke mottatt. Kenneth tar kontakt med 

arrangørene 

 SBKs 40årsjubiluem: Kenneth orienterte. NBK gir en pengegave/stipend til yngste fører som får 

jaktpremie på SBKs jubileumsprøve. 

 Fuglehundtinget: Vidar (ikke tilstede): Vidar sendte epost med kort referat i etterkant av 

Fuglehundtinget til styrets medlemmer 

 Taushetserklæringer NKK: Hege M/Kenneth: NBK har forholdt seg direkte til NKK. 

Taushetserklæringer sendt inn for kasserer, ansvarlig medlemsregister, utstillingsansvarlig, 

jaktprøveansvarlig, jaktprøveledere, leder AR, leder datagruppa og enkelte DK`er. 

 Nytt fra DK-distriktene: Olaf: Trygve Nordås kan overta som DK Nordland Sør inntil videre. Han 

ga innspill om sammenslåing av Nordland Nord og Sør. DK Østlandet rapporterer om færre 

deltakere på dressur- og apportkurs dette året enn tidligere. DK Nord-Trøndelag ønsker å 

gjennomføre fase1-kurs. Videre arbeid for å skaffe ny DK Nordland Nord 

 100-årsjubilant og æresmedlem Agno Røer: dagen markeres tirsdag 27. oktober på Voksenkollen. 

Styret ønsker at NBK representert.  

 Status årbok: Hege M: De fleste tabellene er nå klare til publisering. Planen om å publisere tabellene 

etter hvert som de er klare, for å få flere nyheter på nettet samt bedre tilgjengelighet, er ikke fulgt 

opp til nå. 

 Status kalender: Martin (ikke tilstede): epost sendt og status etterspurt 

 Landstreff 2015: Solfrid/HegeM orienterte. 

 Høstprøven: Kenneth: ok med påmeldinger såpass tidlig, utfordrende å finne dommere 

 NM-lag: Hege M følger opp AR 

 

Oppfølgingssaker 

1/15: Høstprøve 2016 - CACIT. NBK ønsker CACIT på høstprøven 2016, alternativt på 

vinterprøven. Vedtak: Hege M sender epost til SU Midt-Norge. Jaktprøveansvarlig Solfrid følger opp 

videre. 
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25/25: Statutter årets hunder 

Vedtak: Styret ønsker at statuttene som ble vedtatt på årsmøtet 2013, skal "sette seg" og vil ikke 

foreslå noen endringer på neste årsmøte. 

 

29/15: Revisjon av driftskonsept. Saken har væt utsatt flere ganger. Som tidligere planlagt tar Hege 

M kontakt med hver enkelt for å gå igjennom og foreslå endringer/oppdateringer. 

 

35/15: nye tillitspersoner som trengs: DK-Nordland Nord, DK-Nordland Sør, ansvarlig 

medlemsregister, ansvarlig Fellesutstillinga MidtNorge, jaktprøveansvarlig. 

Vedtak: Olaf følger opp DK-mangler og ansvarlig Fellesutstillinga Midt-Norge.  

Solfrid overtar som NBKs jaktprøveansvarlige. Alle tenker på ny person ansvarlig for medlemsregister 

 

36/15: Nye salgsartikler. Solfrid orienterte om status og følger opp videre. Styret ønsker ikke at det 

kjøpes inn salgsartikler som binder for mye kapital 

 

2/15: Evaluering av avlsplan - planlegging av konferansen 13. - 15. november: Generell gruppe, 

jaktgruppe og helsegruppa har oversendt rapportene til styret. Arne har vært i kontakt med Baard 

(eksteriørgruppa) og Martin (gemytt), begge gruppene jobber med saken og regner med å bli ferdig i 

god før konferansen.  

Vedtak: Rapportene publiseres på nettet. Det nedsettes en programkomite der alle gruppene er 

representert, samt AR og datagruppa. Styret tar seg av økonomi, invitasjoner og praktiske forhold.  

 

 

Nye saker til behandling 

40/15: Etiske retningslinjer for jaktprøvedommere. Forslag sendt ut fra NKK. Høringsuttalelse fra 

FKF med frist for tilbakemelding innen 20. august. 

Vedtak: Hege M svarer FKF. Ord- og begrepsbruk må være i samsvar med jaktprøvereglementet/ 

dommerhåndbok. Må tas inn i dette dokumentet. Må få en mer framtredende rolle i 

dommerutdanninga. NBK ser nødvendigheten av å presisere bruk av og opptreden i sosiale medier. 

 

42/15: oppfølging av avtale SKK/NKK 

Martin har påtatt seg å være klubbens ansvarlige på dette området.  

Vedtak: NBK ser ikke behov for å foreta seg noe på dette tidspunktet. 

 

43/15: Eventuelt 

 styret ønsker at ARs leder er tilstede og orienterer om ARs arbeid de første 10-15 min. på 

styremøtene, alternativt sender en kort status på epost i forkant av styremøtene 

 styremøtereferatene skal som hovedregel publiseres på nettet seinest 14 dager etter møtet 
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Møteplan høsten 2015:  

Tirsdag 22. september  

Tirsdag 3. november 

Desembermøte(r)  

 

 

Saker til oppfølging: 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer.  

 

Styret INGEN Kontinuerlig  

1/15 NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT 

Henvendelser til SU Midt-Norge 

Solfrid, Geir 

Håvard, 

Kenneth 

Snarest  

2/15 Evaluering av avlsplan 

Planlegging av konferansen 13. - 15. 

november 

Styret  Under arbeid i 

hovedsak i 

henhold til 

tidsplan 

25/15 Statutter årets hunder - nedsette gruppe Hege M  Styret ønsker 

ingen endringer, 

saken strykes  

29/15 Revisjon av driftskonsept 

Hege M tar kontakt med hver enkelt 

Hege M  og 

alle andre 

Snarest  

35/15 Nye tillitspersoner: 

Fellesutstillinga Midt-Norge 

Medlemsregister 

Nye DK-er 

Olaf 

Olaf 

Alle  

Olaf 

Snarest  

36/15 Nye salgsartikler Solfrid   

 

Referent: Hege M   


