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Møtedato 27.11.18 KL. 19:00   

Møtested Telefonmøte 

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

Birte Wold Myhre, Tor Danielsen, Svein Fiskebekk, Inger Johanne 

Kjorstad, Jan Teigen 

 

44/18 Valg av referent  

Birte 

 

45/18 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

46/18 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • Godkjent 

Oppfølgingssaker:  

- Ingen har meldt interesse for å være materialforvalter. Foreløpig 

står klubbhengeren hos Ernst. Lageret er i Hobøl, men dette må 

endres. 

- Ernst har innehentet pris på T-shirt/jakker. Det skal vurderes å 

bestille capser. Ernst undersøker med samme firma om pris på 

disse. Samt broderte merker og klistremerker. Utstillingsrådet 

ønsker at det kan deles ut noen mindre klubbting på Camp 

Villmark. 

 

47/18 Medlem NN 

Saksbeskrivelse Unntatt offentlighet 

 

48/18 Forslag til nye statutter for NM lag 

Saksbeskrivelse Det er kommet forslag fra et medlem om endringer i 

NMLK's statutter for uttak NM-lag lavland. 

 

Vedtak: Forslaget vedtas uten endringer. 

 

49/18 Status samlinger - jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Klubbmesterskapet - Informasjon ved Jan. Bent Roger i 

jaktrådet var arrangementsansvarlig. Det var et bra 

arrangement. 31 startende hunder og nivået på dem var høyt. 

Det var mange nye medlemmer som deltok. Synd at for få 

hunder kom i fugl. 12 hunder i finalen hvor kun en hund 

hadde fuglearbeid. Ide om å evt. arrangere mesterskapet 

f.eks. i Sverige og da lage det til en helgesamling med 

trening lørdag og klubbmesterskap søndag. Eller som en 
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skogsfuglsamling i Norge. Jaktrådet undersøker alternativer. 

• Neste års samlinger: Vintersamling - blir 9.-10.mars 2019. 

Sted: Brennabu. Geir Kjøpsnes er kontaktperson. 

• - Apporprøvekurs og prøve 13.juli-14.juli 2019. Sted: 

Malungen. Prøveleder: Bjørn E. Larsen 

- Stangeprøven med fullkombinertprøve blir 21.-

22.september 2019. Prøveleder ikke avklart ennå. Bjørn 

ordner kjentmenn og foreslår at det i tillegg til prøveleder 

også er en prøvesekretær. Dette for at det skal være en fra 

arrangør tilstede på Gammelsaga under arrangementet. 

- Sommersamlingen på Dovre blir i pinsen 2019. 

- Camp Villmark blir 26.-28.april 2019. 

 

Forslag fra Ernst om å få til en høstsamling på Vaset. Slik 

det har vært tidligere. Styret positiv til dette.  

 

50/18 Utnevne hårviltkontakt 

Saksbeskrivelse • Hårviltkontakt frem til årsmøtet i 2019:  

Karolina Ziwka, medlem avlsrådet kleiner er blitt spurt og 

takket ja. 

 

51/18 Valgkomiteen informerer 

Saksbeskrivelse Ernst har vært i kontakt med valgkomiteen, men for tidlig å komme 

med forslag. Komiteen er godt i gang med arbeidet.  

 

Utsettes til neste styremøte.   

 

52/18 Eventuelt 

Saksbeskrivelse • KLMI – Atle valgt inn i presidentskapet. Valgt for 4 år. Han 

deltok på årsmøtet der. KLM-I ønsket en  person som kan 

representere de nordiske landene. Atle ble KLM-I kontakt 

for NMLK i 2017. 

Kommende saker i Presidentskapet i februar 2019: 

Arbeidsprofilen til KM skal diskuteres. Atle sender ut saken 

til styret og at denne tas opp i et senere styremøte i NMLK. 

• RAS - ny versjon gjeldende for Kleiner f.o.m. 01.01.2019. 

Må behandles av styret. Før det, legges versjonen ut på 

hjemmesiden til høring blant medlemmene og med en gitt 

frist. Atle sender den til webredaktør.  Ikke store 

forandringer i den nye versjonen. 

            Avlsrådet Grosser må utarbeide ny versjon i 2019 som skal  
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            være gjeldende f.o.m. 01.01.2020. 

 

• Info ektopisk ureter (EU). Informasjon fra Atle. Det er en 

hund til i Norge som har påvist sykdommen. I Tyskland er 

400 hunder testet med resultat: Diagnose C - ca. 6 %. 

Relativt mange av disse igjen hadde ingen symptomer. Pr. 

d.d. lar det seg ikke gjøre å genteste for EU. Man får kun 

vite om en hund har sykdommen ved ultralyd/CT.  

• Avlsrådskurs - i regi av NKK. En deltaker fra avlsrådet 

Grosser  har meldt interesse. Ernst spør Karolina i avlsrådet 

kleiner om hun kan tenke seg å delta. Haster med å melde 

på. 

• Orienteringssak fra avlsrådet, unntatt offentlighet.  

 

 


