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REFERAT 

Dato 23.05.2018   

Møtetid KL. 19:00   

Møtested Telefonmøte 

Innkalte Ernst Evensen, Atle Johannesen, Bjørn Larsen, Henriette Seyfarth, 

Hilde Balke, Birte Wold Myhre, Tor Danielsen, Harald Bruflot, 

Geir Kjøpsnes, Svein Fiskebekk, Frode Haugli, Jan Teigen, Anders 

Simensrud, leder NVK (sak 34/18) 

Møtte Ernst Evensen, Atle Johannesen, Bjørn Larsen, Turid Balke, Birte 

Wold Myhre, Harald Bruflot, Svein Fiskebekk, Jan Teigen, Anders 

Simensrud sak 34/18. 

Meldt forfall: Henriette Seyfarth, Tor Danielsen, Geir Kjøpsnes 

 

29/18 Valg av referent  

Referent: Birte Wold Myhre 

 

30/18 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjent 

 

31/18 Dovre Samlinga 

Ansvarlig Henriette Seyfarth/Hilde Balke. 

Hittil påmeldte: 41 voksne og 5 barn. 

20 hunder påmeldt utstillingen. Fristen for denne er gått ut og kan 

ikke forlenges. 

Det er fortsatt mulighet for å melde seg på til de andre aktivitetene 

med frist 1.juni. Ernst legger denne infoen ut på websiden. 

Skyteliste og liste over påmeldinger apport sendes Bjørn Larsen. 

Han er ansvarlig for skytingen og Ernst Evensen for den uoffisielle 

apportkonkurransen.  

Trenger fortsatt hjelp til gjennomføring av utstillingen. 

Utstillingsrådet jobber fortsatt med å få på plass flere hjelpere. 

Dommer, ringsekretær og skriver er i orden. Klubben får låne 

bålpanner av Toftemo og griller er tilgjengelige. Ernst kan hjelpe til 

og ta med utstyr. Trenger da ikke å ta med tilhengeren. Husk 

teltene. Det mangler fortsatt noen premier til utlodningen, men 

jobber med saken. Ernst tar med mobiltelefon og Bjørn tar med kniv 

til utlodningen. Hilde bestiller premie til "Duenes venn", link fra 

Bjørn.  
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32/18 Holleia/Rasen 

Ansvarlig Ernst Evensen/Bjørn Larsen 

Påmeldte apportprøven pr.d.d.: 14 

Påmeldte trening/kurs lørdag pr.d.d.: 11. 

Lenge til fristen går ut. 

4 dommere. Om mange påmeldinger vurderes å spørre flere 

dommere. 

Bjørn venter svar fra Stange og Romedal allmenning om å leie 

dommerhytta samt tilgang til båt. 

 

33/18 Avgjørelse for tidligere medlem NN/Norsk Münsterländerklubb 

Saksbeskrivelse Saken er kommet i retur fra NKK/AU hvor de opprettholder 

NMLK`s utestengelse, men setter den ned til 3 år i stedet for 5 år.  

 

Vedtak: Styret går ikke videre med saken og den avsluttes. 

 

 

34/18 Eventuelt 

Saksbeskrivelse • Det er i forkant av styremøtet kommet innspill fra 

styremedlem Harald Bruflot vedr. sak til 

regelendringsforslag som skal opp på FKF`s Fuglehundting 

kommende helg. Dette gjelder sak: Regelendring dømming 

NM-Lag. Ernst inviterte Anders Simensrud, leder NVK med 

på møtet i denne saken. Han har fått fullmakt fra NMLK til 

Fuglehundtinget. Det var viktig å diskutere mandatet i 

fullmakten og hvordan NVK stiller seg til dette forslaget. 

Anders ga nøye og viktig informasjon om den saken og noen 

av de andre forslagene som skal tas opp og stemmes over til 

helgen.  

 

            Vedtak: NVK ved Anders Simensrud får ikke "bundet  

            mandat" fra NMLK. Må se an ifht.om det kommer andre  

            innspill i sakene på Tinget. 

 

 

 

 

  

 


