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Sted: Skype 

Tid: 20/5-2014 kl.2000 

Tilstede styret:  

Hege Meldal, Martin Haugestad, Geir Håvard Ingdal (forlot kl. 21.35), Morten Løken, Arne Abel 

Lunde (delvis vi telefon), Kenneth Sveen, Vidar Berg-Hansen og Hege H. Tidemann og Jan Åge 

Harjo. 

 

 
29/14 Orienteringer - økonomi og DK-arbeid 
Geir Håvard jobber med ny DK i ??. Ellers lite aktivitet rundt omkring. 
 
Økonomi. Lite aktivitet om dagen. Medlemskontigent som budsjettert. Litt økte utgifter på Fuglehunden. 
Årsmøtet litt rimeligere enn budsjettert . Det er ikke krevd inn parringsavgift enda. Men det fungerte fint i fjor. 
 
 
30/14 Nytt brev fra SKK ang. trening i Sverige 
Martin orienterte om saken.  
 
31/14 Kenneth: HQ svenske hunder? 
Ikke fått noen tilbakemelding fra Lennart i Sverige. Kenneth tar ny kontakt med han. 
 
32/14 Nytt fra AR: hannhundskjema? importrapport? årbokrapporter? 
AR jobber med hannhundskjema. Arne jobber med årsbokrapporten. AR får en del pepper fra aktører som ikke 
vil følge/godta AR sine avgjørelser.  
 
32/14 Nettsidene - videre arbeid - Hege M 
Dem følger opp endringer i forhold til forslag som kommer inn. Tor Einar skal komme med et kostnadsbilde på 
hva disse endringene vil koste. 
 
33/14 Saker til Fuglehundtinget 

a) gjennomgang av sakene 
a. 3.1 Utenlandsk deltakelse i NM 

 NBK er enig i FKF’s forslag 

b. 3.2 Revisjon av instruktørutdanning Fase I og II 

 NBK er enig i FKF’s forslag 

c. 3.3 Manglende eller forsinket innbetaling avgift dommerfo og medlemsavgift FKF, samt 

innsendelse av oppgjørsskjema og rase- og partistikker etter avholdte jaktprøver. 

 Restriktiv til at gebyrene også skal gjelde medlemsavgift. Bør differensiere mellom 

jaktprøver og medlemsavgift. Bør være 14 dager mellom purringene.  

d. 3.4 Medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk hovedtilknytning. 

 Så fremst det er forenlig med FKF sine lover, støttes utvalgets forslag. Hvis ikke støttes 

styrets forening.  

e. 3.5 NKK’s tidsskrift hundesport 

 NBK støtter FKF styrets innstilling 
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f. 3.6 NKK administrasjon som utstillingsarrangør 

 NBK støtter FKF styrets innstilling 

g. 3.7 NKK medlemskap i FCI 

 NBK ønsker en nærmere redegjørelse om bakgrunn for at dette er blitt et tema. støtter 

FKF styrets innstilling 

    b) hvem møter for NBK? 

 Arne A Lunde møter for NBK.  
 
 
34/14 Eventuelt 
Landstreffet: Lite påmeldinger foreløpig, men det kommer inn noen. Utstillingen har også lav påmelding.  
 
Til neste gang. Egen sak på: 60 års jubileum i 2017 
 
Hege sender ut møteplan for høsten. 
 
21/14 Kenneth og Hege referer fra møtet med FKF og NKK 
Se eget referat fra FKF.  
 
21/14 Martin: pokaler? 
Følges opp 
 
25/14 Tilbakemelding til prøveledelse vinterprøve: hva skjer? Geir Håvard og Hege T 
Det er utarbeidet et forslag til instruks for gjennomføring og økonomistyring av vinterprøver. Hege M ser på 
dette og sender ut redigert/revidert forslag.  
 
28/14 Kommunikasjonsstrategi - Hege M - videre arbeid 

Følges opp på neste møte 


