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STYREMØTE NMKL REFERAT 

 

Møtetid 20.01.2022 KL. 18:30   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret. 
Christian Bakke, Erik Myrum, Harald Bruflot, Stig Hovland, Jan Teigen, 
John P. Gundersen, Kirsti Danielsen, Kirsti Ruud Alvseike, Nils Roar 
Sælthun  

 

01/22 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent, NRS 

• Er møtet beslutningsdyktig? Ja 
• Saker under eventuelt? Nei 

 

02/22 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 25.11.2021  
Referatet godkjent – ingen kommentarer. 
Ingen oppfølgingspunkter utover det som er dekket av 
dogsorden i dag. 

 

03/22 Årsmøte 

Saksbeskrivelse • Satt til Mortens kro, 8 mars 

• Gjenomføringsform. I utgangspunktet fysisk. Ikke svar fra NKKs 
lovavdeling ennå. (Svar er kommet etter møtet – åpner for 
digitale møter). 

• To innkomne saker: Ønsker om digitale møter for å lette 
deltakelse for de som har lang veg. Forslagsstillere Benth Roger 
Haugan og Ida Aune Ødegaard-Ruud. Forslag om å styrke 
regionale aktiviteter. Forslag fra Ida Aune Ødegaard -Ruud. 

• Møteform diskutert. Stor forståelse for at det ville styrke 
deltakelsen å avholde møtet digitalt. Samtidig er det et uttalt 
behov for å kunne møtes i person nå. En mulighet for framtidige 
årsmøter er å arrangere møtet i helg kombinert med andre 
aktiviteter. Ikke endelig avklart i påvente av svar fra NKKs 
lovavdeling, og tas opp på neste styremøte. 

• Om regionale aktiviteter: Sterkt ønske fra styret om å styrke de 
lokale aktivitetene, og det er en god del på gang, mellom annet 
DK-forum. Passer ikke som årsmøtesak, men kan diskuteres i den 
uformelle oppfølgingen etter selve årsmøtet. Styrert vedtok å 
øke utdannings- og aktivitetsfondet til 30000 kr. Det utarbeides 
enkle regler for støtte. Harald svarer forslagsstiller fra styret. Stig 
tar direktekontakt. 
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• Styresak: Godkjenning av rasespesifikk avlsstrategier (RAS) for 
Kleiner og Grosser. Må behandles av styret på neste møte 

• Styresak: Hårviltkontakt avvikles som egen aktivitet, det er ønske 
om å integrere hårviltkompetanse i avlsrådet for kleiner. Eirik 
Tranaas Vannebo er foreslått av styret som nytt medlem i ARK. 

 

04/22 NM skog 2022 

Saksbeskrivelse • Flyttet til 21-23/10-2022 etter pålegg fra FKF (problem med 

kollisjon med andre aktiviteter og vanskeligheter med å få 

tillatelse til felling utenom jakttiden). 

• Endring av nødvendige avtaler med grunneiere, kommune, 

Steinkjer JFF er på plass. 

• Møte med sentrale personer 27. jan 

• Vi søker om Kongepokal/NKK-pokal 

 

05/22 Jubileum, sommersamling og spesialutstilling 

Saksbeskrivelse • Prising av artikler for salg – Bjørn har satt opp innkjøpspriser. 

Sekretær lager forslag til utsalgspriser.  

• Invitasjon til søsterklubber i Sverige, Danmark og Finland  – 

klubben dekker overnatting og jubileumsmiddag. 

• NKK har meldt at de ønsker å delta i jubileeer. 

• Spesialutstillingen: Dommer: Jørn Presterudstuen har sagt ja. 

Ringsekretær og skriver gjenstår. Spør dommer. 

• Skytebane reserveret. 

• Gjenstår å bemanne klubbaktivitetene. 

 

06/22 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Vintersamling på Brennabu 25-27. mars, 15 påmeldte så langt. 

Frist 15. mars. Bekreftelse sendes ut fortløpende til påmeldte. 

• Ønskelig å ha en økt med informasjon til deltakerne, særlig med 

tanke på nye, etter middag fredag.  

 

07/22 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • Indekser: For få hunder til at det gir mening 

• Tom Jacobsen har sendt forespørsel til avlsrådene i alle gruppe 7-

klubbene om tillatelse til å bruke dogweb-data om 

jaktprøveresultater for videre  statistisk analyse. Styret gir 

tillatelse til bruk av indeksene fra begge raser.  

 

08/22 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse • Ikke representert på møtet 

• Styret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal foreslå et 

oppdatert og modernisert avlssystem for rasene. Deltakere: 

o Representanter fra ARK og ARG 
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o Ole Alvseike 

o Odd Vangen,  

o Sverre Håvard Bjørnstad 

Det foreligger et forløpig mandat som styret mener er et godt 

grunnlag for gruppens arbeid. 

 

09/22 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Fellesutstillingen er på Hvaltjern 7. mai, Pointerklubben er 

formell arrangør. Norman Weisz represesenterer NMLK. 

 

10/22 DKene 

Saksbeskrivelse • Nytt møte i 1. kvartal. 

• Forhåndssøking om penger til aktiviteter. 

• Emilie Brynhildsen ny DK Buskerud og Vestfold etter Eva 

Kulstadvik. 

• Vest til DKene – bestilling sendt. Styret slutter seg til at DKene får 

en vest som takk for innsatsen. 

• Medlemsliste for DKenes «nedslagsfelt» kan ikke gis ut av 

personvernhensyn, men inneholder heller ikke email. 

• Harald utarbeider liste om kjøreregler for støtte som tas opp i 

styret før på et DK-møte. 

• Standard mal for DKenes websider er utarbeidet av Jan. 

• Utfordring å finne samlingssteder for dressuraktiviteter om 

vinteren 

 

11/22 RU-møte  

Saksbeskrivelse • Andreas Hervik har overtatt Ernst Evensen sin plass. Neste  møte 
er 2. februar. Aktuelle saker er høringssvar til NKK om forslag til 
endret innavlsgrad og spørsmål om hva FKF legger i 
kvalitetssikring av terreng ifm skogsprøver. 

 

12/22 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Ut 25. feb, frist 26. jan 

• Resultater fra Avkomstgranskningen – ARK 

• Annonse om sommersamlingen og spesialutstillingen – sekretær 

• Innlegg om jubileumet -sekretær 

• Leder - ARK 

• Annonse vintersamlingen 

 

13/22 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Valg FKF og Fuglehundtinget 

• NKK vil stille med representant ved jubileum. 
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• Ernst Evensen: Fase 1-kurs i Nord-Norge – forslag til kandidater? 

DK Finnmark/Troms og DK Nordland er forespurt, men kan selv 

ikke delta denne gangen. 

 

14/22 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Fondsstyret har gitt støtte til DK Asker og Bærum 

• Jakt og fiske: Kommentar fra leder om påstand om at klubben er 

mot allsidig bruk av rasen (artikkel om hjortejakt i Sogn) 

• Neste møte uke 6. 

 


