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REFERAT STYREMØTE NMLK

Dato
Møtetid
Møtested
Innkalte

Møtte
Meldt forfall:

04.09.2018
KL. 19:00
Telefonmøte
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, Inger
Johanne Kjorstad
Ernst Evensen, Atle Johannesen, Bjørn Larsen, Henriette Seyfarth,
Birte Wold Myhre, Inger Johanne Kjorstad.
Geir Kjøpsnes, Harald Bruflot. Svein Fiskebekk

35/18

Valg av referent
Referent: Birte Wold Myhre, 06.09.2018.

36/18

Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent med kun korrigering av feil saksnr. siste sak:
eventuelt. Rettes til å være saksnr.43/18.

37/18
Ansvarlig

Ankesak til Appelutvalget NKK
• Anke fra NN, NN, NN og NN i forbindelse med
ekskluderingssak. 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. Skal styret gå videre med
saken?
Vedtak: Styret går ikke videre med saken. Ernst tilskriver
NKK/AU.

38/18
Ansvarlig

GDPR informasjon. Informasjon ved Atle
Dette gjelder Personvernloven. Denne ble først gjeldende i Norge
20.07.2018. NMLK har kun mottatt en informasjon fra NKK.
Atle foreslår at det bør sees på databehandleravtalen med:
1. Jotta, Internettleverandøren av klubbens hjemmeside,
brukerundersøkelsen (her så lenge svarene er anonyme, er dette
utenfor personvernloven. Noe uklart av hva de lagrer av data).
2. Ivareta klubbens data, er dette godt nok beskyttet enn i dag.
3. Samtykke fra alle medlemmer, og få mer klarhet i hva samtykke
omhandler.
Det er ikke mottatt info fra FKF eller fra RU (Raseklubbutvalget).
NMLK bør ta kontakt med NKK om det foreligger mer
informasjon.
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Vedtak: Opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med saken.
Forslag på medlemmer til arbeidsgruppa:
Harald Bruflot, styremedlem - Ernst spør ham
Atle Johansen, leder avlsrådet kleiner - bekreftet ja
Elisabeth Westby, medlem NMLK - Bjørn spør henne.

39/18
Saksbeskrivelse

Status Samlinger
• Skogsfugl/Fullkombinert i september v/Bjørn
Stangeprøven - her er det meste på plass. Dommerkabalen er i
orden. 51 hunder kan få start.
Bjørn er teknisk ansvarlig og Geir Kjøpsnes tar seg av praktiske
vedr.overnatting etc.
Klubben har 50 duer som oppbevares hos Terje Leidland. Ernst tar
kontakt med ham vedr. at Terje må ta med fugl til apportøvelsene på
fullkombinert.
Fugl til apport i felt der det trengs, må deltakere selv ta med.
Det er ikke inngått kontrakt med forsponsor Royal Canin. Avtaler
har tidligere vært gjort før hvert arrangement. Bjørn tar kontakt ifht.
Stangeprøven.
• Klubbmesterskapet v/Bjørn
Det er kommet tilbud om å arrangere dette samme sted som i 2017 hos Stian Aaserud på Togstad. Da det er blitt strengere med
forvaltning av fugl på lavland, terrenger som må hvile i flere dager
før det kan brukes etc., er det ikke mulighet for å ha en treningsdag
før klubbmesterskapet. Det er også tilbud 2 x treningsdager
(ukedager), 27.september og 18.oktober. 8 hunder på 2 partier til
trening. Klubbmesterskap: 17.november. 3 partier a 12 hunder.
Nybegynnere (som i fjor) slipper å betale deltakeravgiften.
Benth Roger Haugan fra Jaktrådet har ansvar for
Klubbmesterskapet i november.
DK Jan Teigen har deltatt på et møte sammen med Stian og andre
klubber og har videresendt nødvendig informasjon til styret om
lavlandstrening og klubbmesterskapet.
Styret foreslår at DK Oslo/Omegn blir forespurt om å ta ansvar for å
kartlegge blant medlemmene om dette er tilbud som de er
interesserte i. Dette gjøres på hjemmesiden. Ernst tar kontakt med
Jan.
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40/18
Saksbeskrivelse

Forslag fra Geir Kjøpsnes
• Forslag til en felles münsterländersamling for de Nordiske
landene.
• Legge opp til en samling i midten av august hvor vi avholder
en dag med skogsprøve og en dag med høyfjellsprøve. Påse
at vi avholder dette et sted uten sau da det er mye styr for
andre land å få dette sauerenhetsbeviset.
• Er det ønskelig med en 3 dag kan vi avholde apportprøve.
Styret stiller seg positive til forslaget. Men dette bør utredes mere
og undersøkes med DMLK og SVK om hvor stor interessen er for
dette. Om dette er ønskelig skal gjennomføres i 2019, haster dette
da søknadsfristen for søknad om prøver er 31.10.2018.
Vedtak: Saken utsettes. Bjørn tar dette opp med Geir i løpet av
september 2018. Kommer tilbake med status i saken og at den da
behandles i styret pr. mail innen utgangen av oktober.

41/18
Saksbeskrivelse

Aktiviteter
• Søknad og datoer apportprøver og jaktprøver 2019.
Jaktrådet v/Bjørn foreslår apportprøvekurs med
apportprøve i pinsen 2019.
Dette viser seg ikke lar seg gjøre, da sommersamlingen på Dovre
arrangeres i pinsen.
Bjørn kommer tilbake med annen dato for kurs/prøve.
Stangeprøven: 21.09.- 22.09.2019.
Vedtak: Stangeprøven søkes om med foreslått dato.
Vintersamling/prøve. Bjørn undersøker videre her.
Spesialutstillingen 2020: Henriette foreslår 14.juni på Dovre.
Vedtak: Utstillingsrådet søker om spesialutstillingen med dato
14.06.2020.

42/18
Saksbeskrivelse

Registrering av utenlandske prøver i Dog Web v/Atle
• Saken som var meldt som styresak i august, er ikke lenger
gjeldende. Atle har i etterkant hatt videre kommunikasjon
med NKK`s Jakthund-komitè. Komitèen har informert ham
om at de har kommet frem til en beslutning, men først vil de
at den forankres i Hovedstyret i NKK (HS). Vet ingenting
om innholdet i beslutningen. HS hadde møte i slutten av
august og han avventer referat fra det.
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43/18
Saksbeskrivelse

Eventuelt
• Ny materialforvalter og flytte lageret fra Hobøl.
Ernst har hentet klubbens varehenger med klubbsaker og den kan
stå hos ham. Men alt som er på lageret må flyttes. Ernst undersøker
ang. annet lagersted og rydder på eksisterende. Forslag til ny
materialforvalter ble ikke diskutert i møtet.
• T-skjorter - jakker el.l. Skal klubben kjøpe inn?
Gjelder også reklamemateriell.
Bjørn foreslår at to personer ser på alternativer. Det bør være bedre
kvalitet på varene, noe klubben har økonomi til. Ernst undersøker
med et firma i Drammen, samme firma som NVK avd.Buskerud
bestiller sitt materiell fra. Ernst kommer med tilbakemelding til
styret.
Saken videreføres til neste styremøte.
• Sak fra Gidske Houge, DK Agder-Telemark: Anbefaler
at det opprettes en klubb-kontakt for hårvilt. Forslag til
vedtak: Styret gir sin tilslutning til at det opprettes en
kontaktperson for hårvilt
Saken ble sendt styret 28.08.2018 og av den grunn kom ikke med
som egen sak, men ble behandlet under pkt. eventuelt.
Begrunnelse for forslaget ble gitt skriftlig av Gidske.
Saken ble nøye diskutert og det var mange meninger og innspill.
Vedtak (flertallet i styret for forslaget): Styret avgjorde at saken tas
opp til behandling på årsmøte 2019.
Frem til årsmøte 2019 lages en midlertidig ordning med oppnevning
av kontaktperson for hårvilt. Styret oppnevner kontakten.
• Forslag fra utstillingsrådet på dommer til
spesialutstillingen Dovre 2019.
Birte informerte om at personen pr. i dag ikke har
autorisasjon på klubbens raser.
Utstillingsrådet forespør annen dommer.
• Birte ønsket at møtedato og sted for årsmøte 2019 ble
fastsatt.
Dato årsmøte: 05.03.2019, Tidspunkt: kl.18.30.Sted: Mortens Kro,
Gjelleråsen. Birte bestiller lokale.

