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Referat styremøte 25.10.2022 

Avholdt som Skype nettmøte kl 20:00 til 22:00. 

Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Anders Ellefsen, Steinar Skogli, Ragnhild 

Ostad Fjær, Kurt Landau, Jan Linstad, Cherry Einvik,  

I tillegg innkalt på orientering fra AR og data: 

Kenneth Sveen (Data), Morten Løken (AR) 

Forfall: Ulrik Johnsen 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

 

Referat forrige møte: 

Ingen tilbakemeldinger, referat godkjent. 

Kenneth Sveen: Status Data og arbeidsoppgaver. 

Har hatt flere møter. Intern opplæring i NBKs indeksberegninger som vi kjører på et 

eget program for jaktlyst og viltfinnerevne. De andre gruppe 7 rasene benytter 

Ødegårds beregninger. Flere i NBK trenger å ha mulighet til å kjøre NBK 

programmet. 

Har sett på problemstilling rundt hunder med flere forskjellige regnr. i dogweb. Blir 

ikke løst før NKK får nytt dataprogram. 

Har sett på historisk HD index på parringstidspunktet for kull for to år (2019/2020, 

513 valper, 59% rønket per i dag, stiger vel litt fortsatt), og avkommenes HD status. 

Har så langt hatt litt lite statistisk materiale for gode analyser. 

Morten Løken: Status AR og arbeidsoppgaver. 

En del forespørsler på parringer. 

Uttak til VM neste år, lite interesse. 

Ser på hvordan vi kan få lagt inn info om frossen sæd slik at den kan tilgjengelig 

gjøres for de som kan ha interesse av å bruke doser. 

Status for de enkelte i styret:  

Leder Anders: 

Har utfordret FKF på å ha meninger om etikk omkring jaktprøver og andre aktiviteter. 

Er det for eksempel OK å stille UK hunder den helga båndtvangen oppheves i august? 

NBK har flyttet høstprøven fra helga båndtvangen opphører til NM helga.  

Jon Andre Berg kommer på vårt fysiske møte på Gardermoen, og ønsker og å komme 

på årsmøtet. (TV – prosjektet). 
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Nestleder Inger-Lise: 

Kategorisering av Æresmedlemmer slik at de får gratis NKK medlemskap.  

Prosedyre frossensæd: AR jobber med saken. 

Forberedelse til møte på Gardermoen. 

Medlem nr 1300 skal få en påskjønnelse. 

Deltok på RU møte. 

Dobbeltregistreringer i DogWeb, avventer nytt datasystem før noe kan gjøres. 

Mangelfull tittel på hunder ved uttrekk fra DogWeb. 

Felles datauttrekk for alle gruppe 7. Flere klubber er interessert, tas videre i 

neste møte. 

Felles avlskonferanse januar/februar 2024. 

Revidering av rasestandarder. Pågår blant annet for breton. Ligger info på 

NKK sine sider, aktiviteter -> FCI standarder. Etterlyser henvendelse til 

raseklubbene fra NKK. NKK fatter beslutninger på vegne av raseklubbene. 

Lavlandssaken.  

Praktisering av deltagelse av raser på utstilling. Hvilke utstillinger får ha 

gruppe 7 raser med. 

Revisjon av jaktprøvereglementet. 

Samarbeidsavtale med SKK ang. arrangementer i nabolandet. 

Revisjon av Fullcertordningen. 

 

Kasserer Jan: 

Ajour med betaling av regninger. 

Sjekker ut hvor vi står i forhold til omsetning, med tanke på beløpsgrense knyttet til 

momspliktig deltageravgift jaktprøver/utstillinger. 

Sekretær Tor Einar: 

Ikke noe spesielt å rapportere. 

DK Cherry: 
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Holder på med oppdatering for æresmedlemmene i medlemsregisteret.  

Kommer også en lengre presentasjon til møtet på Gardermoen angående medlemmer, 

samarbeid med oppdrettere, AR, DK’ene.  

Sponsorer/Medlemsfordeler. Skulle vi hatt ny? Annet enn bare forleverandører?  

Planlegger DK –møte før jul. 

Steinar Skogli:  

Søknader prøver vinter / høst / apport 2023 lagt inn. 

Prøver å få arrangert en treningssamling. 

Salgsvarer Kurt:  

Rolig med salg for øyeblikket. 

Nettløsningen er ikke god nok, vi må få på plass en nettbutikkløsning. 

Ragnhild:  

Ikke noe spesielt å rapportere. 

 

Nye saker:  

SAK 36/22 Program for fysisk treff på Gardermoen. 

Heldag lørdag. Programmet vil blant annet omfatte: 

Prosedyre/publisering frossensæd 

Organisasjonskartet for utvalg og forbund i hundenorge (NKK, Jakthunddivisjonen, FKF 

mm). 

RU (Raseutvalget) sak angående oppdatering Jaktprøvereglement, og eventuell UK/VK skog. 

Saken kommer opp på Fuglehundtinget. 

Statutter årets hund 

Nye medlemmer, samarbeid med oppdrettere, AR, DK’ene. 

TV prosjektet 

Komplett agenda settes opp i løpet av en ukes tid. 

 

Neste møte: Fysisk møte Gardermoen 12.11 


