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Styremøte NBK 21.sept 2022 

Tilstede: Anders Ellefsen. Inger-Lise Ingdal, Jan Linstad, Cherry Einvik, 

Steinar Skogli 

Forfall: Tor Einar Jørgensen, Kurt Landau, Ragnhild Ostad Fjær 

 

Sakliste: 

Godkjenning av møteref fra 15.aug: 

Tillegg: Steinar Skogli overtar ansvaret for diplomskriving fra Tor Einar 

Jørgensen.  

Ref godkjent. 

 Status fra hver enkelt 

Anders; har vært i kontakt med Stueland ang praksis med HD 

røntging,  

Marit Krogh og Anders er på saken 

 Jan; Mye jobb etter at prøvesesongen starter. 

Mva refusjon er godkjent av NKK, ca 648000,- ca 77000,- til NBK 

Økonomien er veldig god, jamt sig inn etter at prøver og 

utstillinger tar til. 

Men; Kassererjobben er krevende jobb->bør honoreres, dette 

bør vurderes ved neste årsmøte. 

 Inger-Lise; Jobba med det fysiske møtet i nov, 11.-13. på 

Gardermoen. 12 tillitsvalgte kommer, videre får Marit Krogh og 

Trygve Nordås invitasjon. Web utgår pga for stort forfall, de for 

ta et møte på skype el lign med enten Anders eller Inger-Lise 

tilstede. 

Oppmøte fredag til middag kl 19.00, fellesmøte etterpå, full 

jobbedag lørdag, og tidlig avslutning på søndag. 
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Kreve svar fra AR hva slags prosedyre de velger i fbm frossen 

sæd. 

Tema på fysisk møte:  

Prosjektet på Ås, invitere Jon Anders Berg til møtet 

Dypdykk regnskap 

Oversikt over salg nettbutikken 

HD – sprik mellom veterinærer 

 

 Steinar 

Meråkerprøven: Lite forpremier og gevinster 

Altfor få deltakere på jaktprøvemiddagen 

Gode dommere! 

Lavt budsjett? 

Dette kunne lett ha vært en storslått prøve med små grep! 

Sjekker ut sponsorer 

Steinar er med i gruppa i fortsettelsen 

 

 Cherry 

Har en del spørsmål rundt kollektiv innmelding. 

Dekkes noe av NBK? Eller sendes fakturaen til nytt medlem? 

Cherry tar en prat med Randi Mathisen før neste møte 

 

 Æresmedlemskap: Gå gjennom statuttene. Vi ønsker at 

æresmedlemmer skal ha gratis medlemskap 

Cherry og Inger-Lise sjekker ut lista over æresmedlemmer og 

sørger for å få de i riktig kategorigruppe i NKK systemet! 

 

 Kalender; Martin Haugestad får jobben med kalenderen. Inger-

Lise kontakter han. 

 

 FKF og Lavlandsaken 
-Anders orienterte om saken og hvor saken står i dag. 
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-Fuglehund tinget 2020 ga FKF og ressursgruppa full tillit til å 
jobbe videre med denne saken. 
-Etter mange år med mye arbeid har vi både fått ja og nei til å 
sette ut lavlandsfugl. 
-I 2022 fikk vi først nei til utsett, deretter ja , saken ble anket av 

 NOAH til domstolen for så å få et nytt nei. 
-ØFK har i det åpne vinduet importert fugl for utsetting. FKF 
planlegger en stor rapport i samarbeid med Evenstad om 
konsekvens av videre utsetting av lavlandsfugl. 
-NBK støtter FKF i å jobbe videre med saken 

-NBK ønsker i brev til FKF en bedre synliggjøring av kostnader og 
en fordelingsnøkkel på kostnader til rapport og juridisk bistand. 
-NBK vil jobbe for at FKF oppretter et etisk utvalg slik at vi som 
organisasjon stiller sterkere neste gang jaktmotstandere stiller 
kritiske spørsmål rundt våre ulike aktiviteter. 

 

 Neste møte avtales senere. 

Ref Inger-Lise 

 

 


