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Tilstede styret:  

Geir Håvard Ingdal, Morten Løken, Kenneth Sveen, Vidar Berg-Hansen og Hege H. Tidemann og  

 

Ikke til stede: Arne A Lunde og Martin Haugestad, Jan Åge Harjo 

 

Sak 21/14 Orientering 

 - revidert RAS (Hege) 

 En del kommentarer fra NKK. Hege har sendt utkast til svar. Dette er ok for styret. 

 

- økonomi (Kenneth) 

 Lite endring siden sist. Prisoppgang fra Fuglehunden (kr 5,- pr blad).  

 3000 i overskudd fra Dovresamlingen. Vinterprøven som egen sak. 

 338820 fra medlemskontigenten. 165 som ikke har betalt (Ca Kr 70000,-). Kenneth lager en 

 distriksliste over de som ikke har betalt 

 

- nytt fra DK-områdene (Geir Håvard) 

 Oppfordrer DK'er til å kontakte de som ikke har betalt. Og eventuelt finne ut hvorfor de ikke 

 har betalt. Purre DK'ene til å lagge ut aktivitetsplan på nett. Evt få DK'ene til å sende planen til 

 nettredaksjonen.  

 

- HQ svenske hunder (Hege/Kenneth) 

 Hege har sendt mail til leder i SBK angående dette. Har ikke fått noen tilbakemelding på dette. 

Kennet følger opp videre. 

 

- skjema hannhunder på nettet (Martin/Morten) 

 Usikkert på hvor langt dette er kommet. Morten tar saken videre til AR 

 

- importrapport (Martin/Morten) 

 Tas opp på neste møte.  

 

- nettsidene (Hege) 

 Hege M. orientert om datagruppa sin tilbakemelding på hva som bør gjøres. 

 Datagruppa må foreslå en prioritering og pris på dette. Hege tar videre kontakt med datagruppa. 

 

- pokaler (Martin). Utsatt til neste sak.  

 

- årsmøte/treningssamling 2015 Tromsø (Hege) 

 Hege har snakket med Kjell Engen og DK. De stiller seg positiv til dette. Årsmøtehelg i 

 Tromsø helgen etter (Første helgen i februar 2015). Må få sett litt mere på økonomi rundt dette. 

 Hege M, Vidar og Kenneth ser videre på dette. 
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SAK 22/14 Utstilling og landstreff 2015 

 DK gruppa i Bodø arrangerer dette. De har funnet en bra lokasjon. Treffet holdes 5-6 juli.  

 Hege har spurt DK gruppa i Troms om de kan arrangere i 2017 (60 års-jubileum). De har stilt 

 seg positiv til dette. Vestlandet er spurt om 2016. 

 

SAK 23/14 Høring strategi FKF: Hva vil fuglehundklubbene med NKK? + ressurskartlegging 

 NKK har mindre/dårligere likviditetsbeholdning enn vedtatt. Dette gjør pr nå at NKK  ikke 

 kan gjøre den datasatsningen som er vedtatt. 

 

 Hege sender brevet: NBK høringssvar Hva vil fuglehundsektoren med NKK? 

 

  

SAK 24/14 Ekstraordinært RS i NKK 

 Orientert om bakgrunnen 

  

 

SAK 25/14 Rapport fra prøveledelsen vinterprøven 

 Varierer om prøvene de siste årene har gått i minus, pluss eller null. De er budsjettert med å gå 

 i null.  

 

 Tilbakemelding om mangel på startrevolver, dommerpermer og PC.  

 

 Geir Håvard tar i samarbeid med Hege Tidemann tak i dette.  

 

SAK 26/14 Årboka - rapporter og lister som må publiseres på nettet 

 AR og datagruppa, må få laget en plan på hva som skal tas med videre fra årboka og 

 presenteres på nett. 

  

SAK 27/14 Representasjon på møtet mandag 28. april og Fuglehundtinget 

 Kenneth Sveen, Hege Tidemann og Morten Løken møter for NBK. Morten hører med DK 

Kjetil  Andresen om han også har mulighet til å møte. 

 

 Representasjon på Fuglehundtinget må vi komme tilbake til. 

 

SAK 28/14 Kommunikasjonsstrategi 

 Marit ønsker tilbakemelding på følgende: 

 hvem som skal skrive lederne framover, husk fotografi 

o Hege M gjør dette 

 utfyllende artikler om bestemte tema som styret arbeider med 

 , styret følger opp denne saken hun skal stå som kopimottaker når endelige styremøtereferat 

sendes ut 

o Vidar husker dette. også kopi til Kjell Engen 
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 hvordan skal elitehundene og andre tittelvinnere presenteres i Fuglehunden? hvilken 

informasjon er nødvendig? 

o AR beskriver dette 

 ønsker seg generelt mer informasjon fra AR i bladet 

o AR gjør dette 

 bedre annonsering av arrangementer 

o Landstreffet for eksempel 

 DK-ansvarlig: 

                - må følge opp nye DK-er slik at de skriver en kort presentasjon med bilde 

                - forsikre seg om at lista over DK og kontaktinfo i Fuglehunden er korrekt/oppdatere 

                - publisere årlig informasjon om formålet med DK`ene 

                - fordele ansvaret for å skrive distriktsspalten i bladet mellom DK`ene 

Hege M. jobber videre med kommunikasjonsstrategien til neste møte. 

 

 

SAK 28/14 Eventuelt 

 

 

 

Neste styremøte er 14/5-2014. 


