Referat styremøte torsdag 16.03.17
Sted: Drammen
Til stede:
Bjørn Roar Eriksen, Henrik Haraldsen, Christian Bakke, Reidar Folland, Atle Johannesen,
Siri Wiseth, Tor Danielsen (på telefon), Elisabeth Westby (på telefon litt av tiden), Inger Lise
Øverby Ruud (referent)
Forfall: Jonny Løvstad
Før vi startet styremøtet ønsket leder å si noen ord angående hvordan han ser for seg at vi i
styret skal samarbeide. Han ønsker stor takhøyde og at meninger skal bli hørt. Det er lov å
feile, og det er også lov å si sin mening uten at man blir «tatt» for dette i etterkant. Vi må
jobben sammen for klubben og huske på at vi alle sammen gjør dette på frivillig basis.
Vi tok en rask presentasjon av alle sammen, slik at vi ble litt bedre kjent med hverandre og
fartstiden i NMLK.

Sak 01/17
Referent:
Inger Lise Øverby Ruud
Sak 02/17
Godkjenne innkalling:
Godkjent.
Sak 03/17
Underskrive dokumentasjon som skal til Brønnøysundregisteret:
Reidar ordner med å få inn alle personnummer på de personer som sitter i styret, og sender
underskrevet dokument og kopi av godkjent protokoll til Brønnøysundregisteret.
Sak 04/17
Valg av verv/roller som må besettes:
Sekretær: Reidar Folland
Jaktrådets leder: Henrik Haraldsen
Avl GM leder: Christian Bakke
Avl KLM leder: Atle Johannesen
Uts rådets leder: Elisabeth Westby
KLM-I kontakt: Atle Johannesen
RU rep (raseutvalget): Inger Lise Øverby Ruud

Materialforvalter: Ingen foreløpig.
Styrets ønsker å ha en materialforvalter, og vi søker derfor etter en person som kan føre
inventarlister, finne løsninger på hvordan vi som klubb kan holde bedre orden på eiendelene
våre, og holde styr på hva de forskjellige råd tar ut av lageret, slik at vi til en hver tid har
oversikt over premiebeholdning, startpistoler, fugler i fryseren osv. De som da har tilgang til
lageret i Asker og til hengeren, må fortløpende melde til materialforvalter hva han/hun har tatt
ut av gjenstander, slik at beholdningen blir oppdatert.
Sak 05/17
Status samlinger:
Alle råd skal fremlegge regnskap med bilag fra sine arrangementer. Dette er viktig. Det er
også viktig at vi som klubb skal ha takhøyde for at arrangement kan gå med minustap, og at
dette respekteres. Det er mye jobb som gjøres i forkant, og at deltagere ikke møter, eller at
ting ikke går helt som planlagt må aksepteres. Vi gjør dette på frivillig basis og det er ingen av
oss som er eksperter.
Vintersamlingen:
Instruktører og dommere er på plass. Jaktrådet har kontroll når det gjelder dette
arrangementet.
Camp Villmark:
Utstillingsrådet har kontroll. Det er litt lite folk til å hjelpe til på fredagen, men ellers virker
det som om ting er på plass. Det kjøpes inn 2 bur og en kaffetrakter til dette arrangementet.
Det virker også som om det kun vil være grosser representert på fredagen.
Fellesutstillingen:
Det skal være et møte ang denne utstillingen i april. Den går sin gang. Det har blitt
dommerendring, grunnet sykdom hos tidligere oppsatt dommer for våre raser. KLM og GM
må derfor ha forskjellige ringer.
Sommersamling:
Utstillingsrådet ville avvente med å ta tak i dette til etter Camp Villmark, men styret har
begynt å tenke litt. Dommer er på plass.
Apportprøvekurs i pinsen:
Kun 3 ledige plasser igjen, og dette før det har blitt annonsert. Tas opp ved et senere
styremøte.
Holleiaprøven:
Tas senere
Sak 06/17
Veien videre med GMN: Unntatt offentligheten
Sak 07/17
Eventuelt:

Søknad til NKK ang å få endret reglene angående å få utstedt WCC på bakgrunn av
tyske prøver osv:
Dette var noe som ble tatt opp på årsmøtet, og har blitt tatt opp ved en tidligere anledning i
fjor på et styremøte da. Atle Johannsen og Inger Johanne Kjorstad tar saken videre. De skriver
brev til NKK.
NMLK strategi 2017-2020:
Inger Lise spurte litt om hva dette dreide seg om. Bjørn Roar informerte. Dette er en gruppe
bestående av tverrfaglig kompetanse og mangeårig kjennskap til NMLK. De skal lage et
styringsnotat som skal ut på høring blant medlemmene. På grunn av mye turbulens før
årsmøtet, så har dessverre ikke denne gruppen fått arbeidet noe særlig, men den består, og
jobber videre. Styret vil bli informert, og årsmøtet bestemmer utfall.
Innspill fra Siri:
Hun ønsker et dypere dykk inn i statistikk ang jaktlyst. Dette blir nok fulgt opp av avlsrådene.
Brev fra RU til FKF:
RU ønsker at FKF skal ta tak i regelverket angående å utdanne egne gr. 7 dommere. Dette
fordi de mener at nåtidens utdannelse er for tidkrevende og for generell med fokus på alle
hunderaser. RU anmoder FKF til å rette henvendelse til NKK om å se på muligheten til å
legge til rette for at flere innenfor fuglehundsporten skal kunne bli eksteriørdommere for
gruppe 7. Dette fordi det nå er mangel på gr. 7 dommere.
Inger Lise sa noe om dette å komme på intervju til DUK (dommerutvalgskomiteen i NKK) og
hvordan hun følte det når hun var der.
Inger Lise tar dette videre med RU fra NMLK sin side. Den lar vi stå åpen slik at vi har den til
rådighet hvis noen innenfor styret har behov for denne.
Disse tilgangene kan diskuteres fortløpende.
Årsmøtet 2016: Det ble snakket litt om dette, og vi fant da ut at protokollen var ikke
fullstendig. Det var uteglemt fra forslaget til Eva Kulstadvik at ikke jaktpremierte hunder også
kunne ha en godkjent IMP-B prøve. Dette tar Inger Lise opp med Ernst, slik at dette blir rettet
og at protokollen blir rett.
Styremøtet ble
Nytt styremøte berammet til 5.april 2017 på Skype
Møtet hevet kl. 20:45

