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35/14 Orienteringssaker. 

- Økonomi 

Pr i dag er det et overskudd kr. 170 000,- Medlemskontingent som budsjettert. 

Landstreffet viser et overskudd på ca kr. 32 000,- 

Et underskudd på vinterprøven  kr 8 400,- 

Fått noe støtte fra studieforbundet på DK aktiviteter. 

Vi har pr i dag 938 betalende medlemmer (110 som ikke har betalt) 

 

- Nytt fra AR (Martin) 

AR har hatt noen møter. Det ble presisert på siste møte at medlemmene i AR opptrer presist og 

redelig når de opptrer i ulike fora, selv som privatpersoner.  

 

Randi ønsker avløsning fra AR. Styret må starte jobben med å finne en ny.  

 

Importrapporten:. Ca 30% av hundene som brukes på parringer er importhunder. 

 

- Nytt fra RU/FKF/NKK 

- Robert Gill har overtatt som leder i RU.  

 

FKF har mange prosjekter (se saker lengre ned) 

 

 

- Referat fra arrangement 

o Fuglehundtinget (Arne) 

Protokollen ligger på FKF sin hjemmesider  

 

o Generalforsamling fuglehunden 

Leder i Munsterlandereklubben representerte NBK i og med at dette var samtidig som 

landstreffet. Protokollen er sendt til styrets medlemmer 

 

- Nytt fra DK-ansvarlig og DK-områdene 

DK i Rogaland får vi ikke tak. Arne A prøver å få kontakt. Det er en del aktivitet rundt 

omkring. De følges opp utover høsten. 

 

- Landstreffet 2014 

Gode tilbakemeldinger og arrangør er fornøyd med oppmøtet, mange påmeldinger på slutten. 

Styret vil takke komiteen og DK-gruppa for utmerket arbeid 
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- Nytt fra data/It-verden, internettsidene 

IT gruppa har fått beskjed om å sette opp en prioritert liste over oppgaver som må utføres. 

Hege følger opp 

 

 

36/14 Høringsuttalelse FKF: Reduksjon av antall utstillinger 

Styret avventer tilbakemelding FA om hva som er blitt sagt derifra i denne saken. Vår eksteriørkomite 

har kommet med innspill. Hege utformer et skriv basert på innspill og diskusjon i styret og saken 

følges opp i RU: 

 

37/14 Forslag kandidater verv i NKK 

Alle i styret ser på dette og kommer med tilbakemelding til Hege M. Hege sender forslag til FKF. 

 

38/14 Søknad fra DK Sør-Trøndelag om støtte til instruktørkurs (Kenneth) 

Styret er fornøyd med initiativet til å ta fase 1 instruktør.  Søknadsbeløpet er kr. 2 000,-, innvilges. De 

må stille seg til disposisjon for klubben i framtiden.  

 

39/14 Ekstra utgifter rapporter fra BB (Kenneth) 

Utvikling av flere rapporter og uttrekk av data. Det vil gi en besparelse på minst 100 arbeidstimer i 

året.  

 

Kenneth ser når vi nærmer oss slutten av året hvordan dette skal periodiseres. Total kostnadsramme er 

kr. 60 000,-. Styret bevilger disse pengene. 

 

40/14 Høringsuttalelse samarbeidsavtale med SKK og FKF 

Styret viser til brev til FKF fra NBK datert 2/8-2014. Brevet sendes til FKF. 

 

41/14 Status årbok 2013 

Den er på tur (digitalt). Venter på noen rapporter fra Bretonbasen.  

 

42/14 Tilbakemelding til FKF på flytting/rullering av NM Vinter 

Følges opp på neste styremøte. 

 

43/14 Eventuelt 

- Datoer for neste styremøter: Tirsdag 30 sept og tirsdag 4 November. 

 

- Styret vil presisere at styret stiller seg bak AR sin måte å jobbe på og dele ut informasjon om 

hendelser som blir rapportert inn til dem. 

 

- Sak til neste styremøte: Økonomi i DK arrangementer. 

 

- Årsmøte 2015. Tromsø blir uforholdsmessig dyrt. Gardermoen er fullbooket pga store arrangementer 

i den perioden. Dette tas opp som egen sak på neste styremøte. 

 

Oppfølgingssaker 
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31/14 Svenske hunder og HQ (Kenneth) 

SBK er positiv til å dekke utgiften rundt dette. De skal ta det opp på neste styremøte hvordan de skal 

løse dette. Følges videre opp av Kenneth. 

 

25/14 Svar til prøveledelse vinterprøve  

Hege M tar kontakt med dem og lager et utkast til skriftlig svar til prøveledelsen. Hege M, Geir 

Håvard og Kenneth prøver og lage noen retningslinjer for framtidige prøver. 

 

28/14 Kommunikasjonstrategi 

Følges opp på neste styremøte 

 

Referent Vidar 


