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STYREMØTE NMKL REFERAT 

 

Møtetid 09.02.2022 KL. 18:30   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Hans Ole Ingulfsvann, Stig Hovland, Jan Teigen, Christian Bakke, John 
Petter Gundersen, Harald Bruflot, Frode Haugli (regnskap og budsjett), 
Erik Myrum , Henriette Seyffarth (rapport fra valgkommitéen)  

 

15/22 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Referent: Nils Roar 

• Er møtet beslutningsdyktig?  Ja 
• Saker under eventuelt? Årets hund. Valgkomiteen inn kl 19 

 

16/22 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 20.01.2022 
- Formelt godkjent 

 

17/22 Årsmøte 

Saksbeskrivelse • Organisasjonsform: Teams med medlemsmøte i bakkant 

• Frode gikk gjennom regnskapet for 2021. Driftsresultat i 
størrelseorden 100000 kr (mindre utgifter til aktiviteter enn 
planlagt, god økning av medlemsmassen, ca 20 %) 

• Frode presenterte utkast til budsjett for 2022. Viktigste grep: 
Avsetning til Aktivitets- og opplæringsfondet på 30000, 
budsjettert forbruk i 2022 på 10000. Skille NM skog og 
Sommersamling/jubileum på separate poster. 

• Status saksdokumenter: Har årsberetning fra styret, årsberetning 
fra seks Dker. Mangler årsberetninger fra rådene. 

• Sekretær lager utkast til saksdokument om hårviltorganisering. 
 
Medlemsmøte: 

• Årets hund – premieringer.  

• Avkomsgransking 

• Avlsgruppe – formål og sammensetning 
• Aktiviteter i distriktene, DKene. Diskusjon 

 

18/22 RU-møte 

Saksbeskrivelse • Møtet 2. feb 

• Hovudsak: Høringsuttalelsen til NKK om registreringsgrense på 
12.5 % innavl. Full støtte de etiske retningslinjene, men støtter 
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ikkje registreringsnekt. Felles uttalelse frå RU utarbeides. Det 
poengteres at raseforvaltningsansvaret ligger hos raseklubbene. 

r 

19/22 NM skog 2022 

Saksbeskrivelse • Referat fra møtet 27. jan. Hovedkvarter på Nordheim kurs- og 

konferansesenter. Hele senteret leies, 16 rom, 63 sengeplasser + 

lavvoer mm Nordheim kurs- og konferansesenter (fergeland.no). 

Mokk gård brukes også. Søkt Sparebank Midtnorge om støtte 

(35 000). Dommere kontaktes nå. Eva Kulstadvik sentral når det 

gjelder å få premier til lotteri. Be fuglehundklubbene om gaver til 

premier. Harald kontakter raseklubbene.  

 

20/22 Jubileum, sommersamling og spesialutstilling 

Saksbeskrivelse Invitasjon til svensk, dansk og finsk klubb 

• Sverige: Representert av Svenska Vorstehklubben, ordförande 

Rolf Grönstedt. Ellen Vesterlund er avelsrådgivare Grosser og 

avelsfuntionär Kleiner, Malin Nyström er avelsrådgivare Kleiner. 

Ellen Vesterlund er suppleant til styrelsen. 

• Danmark: Dansk Münsterländerklubb, formand Rune Rishøj 

• Finland: Suomen Münsterikerho, leder Tiina  

• Jubileumsmiddag og opphold betalt, ikke reise. 

Sekretær sender invitasjon – tar direktekontakt med Svenska 

Vorstehklubben. 

Spesialutstillingen: Dommer (Jørn Presterudstuen) og ringsekretær på 

plass (Eli Haller) på plass. 

 

21/22 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Vintersamlinga: 28 hunder påmeldt, 30 maks. Pål, Harald, Eva 

instruktører. 

Geir Kjøpsnes sitt forslag om rabatt for sent ankomne fredag 

avslås – samlingen er priset som pakkepris. 

 

22/22 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • Utestengt hund – er det sperre i systemet for påmelding? 

Christian sjekker om det er teknisk mulig å melde på utestengt 

hund. Eiga mappe opprettet på Jottacloud. 

• Ny RAS i hoivedsak klar. 

 

23/22 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse •  RAS-arbeid fram til neste årsmøte. 

• Kommer inn lite om parringer og kull – sterk pågang.  

 

https://fergeland.no/nordheim/
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24/22 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Behandlet under sommersamlingen. 

 

25/22 DKene 

Saksbeskrivelse • Neste møte 14 mars.  Behandler på neste styremøte hva som skal 

gjøres med inaktive DKer. 

 

26/22 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Saker til nummer 2/22.  

 

27/22 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Kandidater til FKF-styret? Frist 15. mars. 

• Arets hund blodspor – Forslag fra Eirik Tranaas Vannebo om at 

det opprettes «Årets hund» i blodspor. 

Sekretær tar kontakt med Eirik om total aktivitet og mer detaljert forslag. 

• Forslag fra Eva om endring av avlskriterier (eksteriør): 

«Forslag til endring i avlskriteriene ifht eksteriør.  
  
Det står i kriteriene for avlsgodkjenning at det er klassene UK/AK/BK på 
utstilling som skal telle i en avlsgodkjenning. Mener at alle 
utstillingsresultater fra offisiell utstilling etter fylte 9 måneder bør telle. 
Klassene JK og UK overlapper også hverandre ifht alder og for uerfarne 
hundeeiere kan det være vanskelig å skjønne at de ved å melde på i JK 
melder på i en klasse som da ikke vil telle for en evt. avlsgodkjenning. 
Foreslår derfor at klassen JK føyes til.  
Med vennlig hilsen 
 
Eva Kulstadvik» 
 
Utsettes, sendes avlsrådene for vurdering (ble etter møtet tatt inn som 
årsmøtesak). 

 

28/22 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Videreføring av fullkombinertpokal -  til neste styremøte 

• Årets hund: Be vinnere sender inn bilde for web og Fuglehunden. 

Bjørn E Larsen bestilte plaketter i fjor – Andreas/Hans Ole følger 

opp  
 


