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STYREMØTE NMKL  

Møtetid 11.05.2021 KL. 19:00   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret. 
Ernst Evensen, Kirsti Danielsen, Kristin Rud Alvseike, Stig Hovland, 
Christian Bakke, Jan Teigen, Harald Bruflot, Espen Rokne og Andreas 
Hervik. John-Petter Gundersen hadde meldt avbud i forkant.  

 

27/21 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent – Kirsti Danielsen 

 

28/21 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 23.03.2021 
- Referat er godkjent.  
- oppfølgingspunkter 16/21 

• KLM-I – utmelding. Leder har sendt mail til KLM-I om at NMLK 
melder seg ut. Medlemsavgiften ble ikke betalt i fjor, så i 
regnskapet vil det komme opp to avgifter for 2019 og 2020. 
Medlemskapet varer året etter utmeldelse. Dvs. ut 2022.  

• Instrukser for tillitsvalgt skal oppdateres 
Kristin har begynt arbeidet, alle ser igjennom og gir 
tilbakemelding til Kristin innen 1. juni. 

• Kristin har hatt dialog med Hårviltkontakt, Usikkert hvor mange 
som leser spalten til hårviltkontakten i Fuglehunden. Det er 
ønskelig med redegjørelse av typer henvendelser og antall som 
kontakter Hårviltkontakt. Sidene på www.nmlk.no for 
hårviltkontakten skal oppdateres. Hårviltkontakt sender innspill 
til styret / Kristin. Har mål om å få til et arrangement ila året. 

• Klistremerker – Ikke funnet noen.  

• Resten av oppfølgingspunktene er OK.  

 

29/21 WEB-siden, brosjyrer, vervebrosjyrer, infomateriale mm 

Saksbeskrivelse INFOMATERIALE:  

Oppfølging av tidligere beslutning om å oppdatere de dokumentene vi 

har, evt lage nye. 

 Vervebrosjyre – 2 sider A4 - Hvordan bli medlem  

Gjennomgang NKK og betaling - 2 ark a4 (dato står 2015)  

Velkomstbrev til nye medlemmer – 1 side A4 

Svarbrev til valpeinteresserte - 2 sider A4  

Brosjyre om rasene Kleiner og Grosser – A5 

 

http://www.nmlk.no/
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Kirsti, Ernst og Andreas går igjennom det som finnes nå og tar det videre med 
styret. Ønskelig at noe informasjon slås sammen, at det er enkelt tilgjengelig for 
nedlastning digitalt og at vi evt. trykker opp flere brosjyrer.  
 
Websiden: Behov for oppdateringer? 

• Se punkt vedr. Hårviltkontakt.  

• Endre hvem som utstillingskritikker skal sende til i Fuglehunden og på 
nettsiden. Skal stå kritikker@nmlk.no 

 
Webmaster ønsker ferdig materiell, har ikke selv mulighet til å produsere stoff 
for rådene. Bilder som sendes til websiden bør være liggende og ikke stående.    

 

30/21 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • RAS.  

Versjon 2 er ikke sendt NKK eller vedtatt på årsmøte.  ARG går 

igjennom og kvalitetssikrer. Det er ønskelig at denne godkjennes 

av styret samt årsmøtet før den sendes NKK. Nåværende RAS er 

gyldig frem til ny er vedtatt.  

 

Spørreskjema må sendes ut for å kartlegge sykdommer i 

forbindelse med RAS. Det samme bør gjøres når det gjelder 

Kleiner RAS som også er i arbeid.  

 

31/21 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse • RAS. Er under utarbeidelse. Mangler helsedata her også, gjøre en 

tilsvarende undersøkelse som ved RAS for Grosser.  

• Alle jaktprøvekritikker skannes og legges inn, bør noen lese 

igjennom for å loggføre avvik eller lignende med tanke på å 

utvikle rasen?  

• Oppdatering avlskriterier iht vedtak årsmøtet 2019 

Avlsrådet oppdaterer og sender til webmaster.  

• Det er ønskelig at det dokumenteres gjennom året helsemessige 

utfordringer som oppstår hos hunder. F.eks. synsfeil, epilepsi etc. 

Lagres på tilgjengelig egnet sted med god tilgang for komiteer og 

de med tillitsverv.  

 

32/21 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Sommersamlingen. Planleggingen er godt i gang og påmeldingen 

er ute. Litt spennende med tanke på hva som er tillatt 

vedrørende covid-19 og arrangementer på den tiden, men så 

langt ser det ut til at det skal kunne arrangeres. Utstillingsrådet 

finner kontaktinformasjon og inviterer nålevende 

æresmedlemmer.  

• Fellesutstillingen er utsatt.   

 

33/21 Jaktrådet 
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Saksbeskrivelse • Apportprøve og treningsdag på Malungen er lagt ut på nett. 

Allerede kommet 13 påmeldinger til treningen. Nybegynnere vil 

bli prioritert om det blir for mange påmeldte.  

 

• Leder har skrevet under på ni søknader som er levert politiet. 

Revolvere ligger klare til avhenting i Hønefoss Alle prosedyrer 

skal og vil bli fulgt i henhold til Politiets forskrifter og FKFs 

føringer Styret vedtar at leder for jaktrådet, Christian Bakke, er 

våpenansvarlig og vedtar også at Christian kan kjøpe et 

våpenskap for oppbevaring. Leder skriver en fullmakt til Christan 

Bakke for å hente ut våpen. I henhold til korrekte prosedyrer skal 

utlånsskjema alltid benyttes når noen låner våpen til 

arrangement etc. 

Papirer i denne sammeheng legges under Jaktrådet på 

Jottacloud.  

 

• Andre saker.  

Ny forskrift om velferd for hund og hest i konkurranser. Krever en 

dyrevelferdsansvarlig. NKK er jobber for at dette ansvaret legges 

på prøvelederne. Endringer i dyrehelseregelverk fra høsten. Vi 

planlegger å legge ut informasjon på våre nettsider, spesielt om 

regler for innførsel og tilbakeførsel av hund.  

 

34/21 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Neste Fuglehunden kommer ut i midten av juni.  

• Kort oversikt over alle i styret og rådene med bilde og hund (er) 

• Presentasjon av nye i tillitsverv, medlemsportrett, leder av 

nestleder som adresserer det hete valpemarkedet og 

konsekvenser av dette.  

• Annonse for Malungen og Gjerstad.  

• Annonse for ny sekretær 

• Får vi til noen informasjon om aktiviteter fra distriktene? Jan 

sjekker.  

• Endre hvem som utstillingskritikker skal sende til i Fuglehunden 
og på nettsiden. Skal stå kritikker@nmlk.no 

 

35/21 RU (Raseklubb Utvalget i FKF)  
Saksbeskrivelse • Informasjon fra møtet 5. mai, og eventuell oppfølging. 

Ingen har deltatt.  

 

36/21 Annonsering av valpekull på nettsiden  

Saksbeskrivelse • Diskusjon om annonsering av valpekull fra paringer som ikke 
tilfredsstiller klubbens krav. For tiden ingen annonseringer på 
siden. Er ønskelig at også denne annonseringsmuligheten 
benyttes av oppdrettere som er medlem i klubben. 
   

 

mailto:kritikker@nmlk.no
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37/21 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Tilbakemelding FKF om evaluering vintersesongen - Covid19. 

Det har ikke vært noen aktiviteter, men nestleder sender en 

tilbakemelding om dette.  

• Det kommer veldig mange info-mailer fra FKF m.fl. Hvordan skal 

disse videreformidles fra leder og nestleder? 

Når det gjelder restriksjoner og informasjoner om arrangement 

er det ønskelig at de som skal arrangere går inn på FKF sine sider 

for siste oppdaterte regler. Dette for å unngå mange 

mailutsendelser og mye informasjon som fort blir utdatert.   

 

38/21 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Innkommende spørsmål: Har klubben egne instruktører for spor?  

Det er mange apportprøvedommere/instruktører når det gjelder søk, 

og spor. Ved blodspor vet ikke styret om noen i klubben.  

• Nye styret må registreres i Brønnøysundregistret. Nestleder tar 

det med kasserer.  

• Styreleder lager nytt passord til Jottacloud og sender til styret og 

råd. 

• Til neste møte, gå litt igjennom føringer for DK.  

 

• Neste møte: Onsdag 16. juni kl. 19.00 – 21.00. Styreleder sender 

innkalling på Teams.  

 


