
 

Styremøte i NMLK | 25.08.2016 | Skype klokken 18:00  

Til stede  

Forfall  

 Bruk linken under for tilkobling 
https://join.skype.com/Dnmhug593gbL 

Sak  

35/16 Referent 

36/16 Godkjenne innkallingen 

 Godkjent. Neste møte blir fysisk i Drammen 

37/16 NMLK strategi 2017-2020 

 Styreleder informerte om at arbeidet er i gang og at arbeidsgruppen 
sammensetning er klar. 
 
Det er viktig med en bred sammensatt arbeidsgruppe som har tverrfaglig 
kompetanse. 
 
Gruppen består av: 

• Henrik Haraldsen (leder av jaktrådet samt styremedlem) 
• Eva Kulstadvik (mangeårig leder og styremedlem av klubben. Besitter en 

betydelig kompetanse på rasen) 
• Harald Bruflot (tidligere styreleder og jaktrådsleder samt en betydelig 

kompetanse på rasen) 
• Martin Degen (medlem av NMLK) 
• Bjørn-Roar Eriksen (Styreleder av NMLK) 

 
Arbeidsgruppe har som mandat å ta frem en styringsnotat for NMLK de neste 3 
årene. Dette notatet vil være et styringsdokument for det til enhver tid gjeldene 
styre. På den måten skal man bedre kunne ta de riktige prioriteringene og ha en 
mer forutsigbar styring av klubben. 
 
Arbeidet vil bli sendt ut på høring til medlemmene og på den måten vil de kunne 
få komme med innspill til arbeidet. Arbeidsgruppen har som plan å ha dette ferdig 
til NMLK sitt årsmøte den 1. mars. 

38/16 Status Avlsarbeidet. Christian og Andreas presenterer status 



 Det ble bestemt at klubben samler lederne av de forskjellige rådene til en helg 
hvor det settes tid til å ferdigstille avlsplanene. Dette dokumentet er viktig 
styringsdokument for klubben. Det å har forvaltningsansvaret for rasen er noe 
klubben tar seriøst og klubben ser viktigheten av at man samler alle til en felles 
workshop og på den måten får gode innspill fra hverandre samt faglige 
diskusjoner som vil prege fremtiden til våre to raser. 
 
Birte har sagt seg villig til å bistå i organiseringen av arbeidet. Dette setter 
klubben stor pris på og ønsker å takke Birte for at hun stiller opp. 
 
Ove kaller inn til de respektive til en dugnadshelg som vil gi oss mye god faglig 
innputt. 

39/16 Diskusjonssak vedr. premiering til dommere 

40/16 Aktiviteter 2017 
 
31.10 er siste frist for jaktprøver gjelder også apportprøve 

41/16 Diskusjonssak vedr. opprettere og innmelding i klubben 

42/16 Informasjonssak: Månedens medlem 

 Styreleder informerte om et insiativ som går ut på at vi har et portrett av våre 
medlemmer på hjemmesiden til NMLK. Vi er en liten klubb som ønsker en tett 
dialog med alle våre medlemmer. Vi tror også at det er hyggelig for våre 
medlemmer at man blir litt bedre kjent. Oppslutningen er god og vi starter med å 
legge ut de første portrettene på nyåret. 

43/16 Status på Sak 153/15: 
Henvendelse fra NMLK 29.11. vedr. etablering av ny klubb GMN 

44/16 Deltagelse på jubileumsmøte til KIM-I 

 Styret bestemte at styreleder sender en gave fra NMLK til jubelanten. 

45/16 NMLK sin spesialutstilling 2017 

 NMLK har i mange år hatt sin spesialutstilling 10. juni, men på grunn av en 
merkelig regel fra NKK, kan ikke klubber ha sin utstilling  

46/16 Innkommende mail 
- Mail fra Inger Johanne F Kjorstad 
- Sendes som et regelforslag til styre 

47/16 Eventuelt: 
- Bestemme dato for årsmøte. 1. mars er foreslått 

Bildekonkurranse 
 
Heidi Wasseng og Christian skal ha kritikk fra prøvene. Dette må inn i 
fuglehunden. 



 
Christian: Støtte til VM deltagelse. Styret bevilger 5000,- i støtte. 

  

 


