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STYREMØTE NMKL INNKALLING 

Møtetid 31.03.2022 KL. 19:00   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret og rådsledere 
Kristin Ruud Alvseike , Harald Bruflot, Stig Hovland, Kirsti Danielsen, Jan 
Teigen,  Erik Myrum, Eirik Tranaas Vannebo, Patrick Hansen, Norman 
Weisz, Nils Roar Sælthun  

 

29/22 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Møteleder: Kristin Ruud Alvseike 

• Referent: Nils Roar Sælthun 

• Møtet er beslutningsdyktig 

 

 

30/22 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • Referat fra styremøte 2/2022 (9. feb 2022) endelig godkjent 

• Oppfølglingspunkt om mulig «Årets hund blodspor»: Kartlegging 
av aktivitetsnivå i klubben ligger hos sekretær. 

 

31/22 Konstituering av styret 

Saksbeskrivelse • Gruppemail, hjemmeside, fB-side og medlemsregister hos NKK er 
oppdatert. 

• Styret er konstituert 

 

32/22 Referater og fortrolighet 

Saksbeskrivelse • Møteleder minnet om regler og frister for referat-skrivning, og 
om regler for fortrolighet og taushetsplikt for arbeid i styret og 
råd.  Ingen endringer i reglene. 

 

33/22 Oppfølging av årsmøtet 

Saksbeskrivelse • Hårviltkontakt har opphørt – opprydding på web trengs. Generell 
kommentar om hårviltaktivitet på ARK og ARGs hjemmesider 
uten spesifisering av kontaktperson. Hårvilt email-adresse styres 
til ARK. 

• Digitale årsmøter fremover: Må avvente NKKs endring av lov før 
vi diskuterer saken videre.   

• Oppdatering av kontaktinfo er stort sett gjennomført, 
Brønnøysundregistere avventer signering av protokollen.  

• Passord på Jottacloud og medlemsregister hos NKK skal endres. 
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• Valgkomiteen ønsker en tydelig beskrivelse av  prosessen for 

innmelding av mulige kandidater og skjema/mal for 

selvpresentasjon av kandidater. 

  
  

34/22 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Konstituering: Patrick Hansen leder for ett år. Amund Lundquist 

våpenansvarlig (vedtatt på møtet). Hanne Augdal Løe går inn i 

NM-Skog-gruppa.  

• Brennabu – lang venteliste.  

• Malungen arrangeres som vanlig.  

• Eva Kulstadvik er prøveleder for Stangeprøven.  

• Høstsamling uavklart. Lavland uavklart  

• Klubbmesterskap? Jaktrådet trenger avlastning, flere forslag kom 

opp. Trening lørdag og klubbmesterskap søndag. 

• Sporkurs.  

 

35/22 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • Konstituering: Erik Myrum leder. Monica Johansen 

valpeformidler, Elisabeth Westby  utenlandskontakt. 

• Erik sitter i gruppen nytt avlssystem   

 

36/22 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse • Konstituering: Martine Rudi Teige som leder og valpemidler, 

Tone Frilstad avlsøknader. Eirik Tranaas Vannebo  går inn i 

Avlsgruppa, Hans Ole Ingulfsvann tar imot kritikker  

 

37/22 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Konstituering: Norman Weisz leder. Hilde Balke ny i rådet, men 

har erfaring frå tidligere. Nils Roar Sælthun med videre. 

• Camp Villmark 1. mai-helga  

• 7. mai Fellesutstillingen  

• 10-12 juni Sommersamling på Toftemo med Jubileumsmiddag. 

Klubbmesterskaper og spesialutstilling  

• Fellesutstillingen midtnorge: Benth Roger Haugan stiller fra 

NMLK. 

 

38/22 NM skog 2022 

Saksbeskrivelse • Status ved Harald: Økonomisk delingsmodell med Steinkjer JFF 

ikke klar. God inngang på premier. Neste møte 7. april 

 

39/22 Viderføring av fullkombinert-pokalen 
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Saksbeskrivelse • Fullkombinertpokal er vunnet av Hans Ole Ingulfsvann til odel og 

eie. Vandrepremie videreføres. Harald kontakter Eva Kulstadvik 

for å avklare bestilling. 

 

40/22 Arbeidsgruppen nytt avlssystem 

Saksbeskrivelse • Første møte er avhold. Stort opplegg. Neste møte 2. påskedag. 

Mandat på hjemmesida og Fuglehunden. Nyhetsinnlegg på 

hjemmesida. 

 

41/22 DK-forum 

Saksbeskrivelse • Info fra forrige møte  

• Veileder for søknad om støtte fra opplærings- og aktivitetsfondet 

under utarbeidelse. Jan sirkulerer den i styret før den tas opp på 

neste DK-møte. 

• E-poster oppdatert.  

• DK Oppland: Tor Suleng ønsker avløsning. 

 

42/22 Web-siden og publisering av resultater 

Saksbeskrivelse Klubbens hjemmeside: Behov for justeringer? Ikke snakk om 

totalomlegging. Sekretær samler innspill til justeringer til 

Christian og webleverandør. 

• Publisering av resultater på web-siden, FB resultater og FH: hva 

publiseres og hvor. Diskusjon rundt dette foranledet av uttalt 

misnøye fra enkelt om dagens ordning som ble vedtatt i styret i 

fjor. FB Resultater ser ut til å ha lite spredning. Mulige tiltak 

vurderes. Sekretær følger opp. 

 

43/22 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • 2 sider denne gangen om avkomsgransking pluss årets hund. 

Neste Fuglehunden  ca 10 mai. Brennabu neste nummer. Neste 

frist rundt 20 mai. Sekretær følger opp Brennabu. 

 

44/22 RU  (Raseklubb Utvalget i FKF) 

Saksbeskrivelse • Representanter fra NMLK: Harald Bruflot pluss en fra avlsrådene 
– Martine Rudi Teige spørres 

• Saker vi ønsker å ta opp i RU:  
Prosedyre for utestengte hunder- 
Resultater fra fullkombinerte prøver bør inn i dogweb 

•  

 

45/22 Fondsstyret 
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Saksbeskrivelse • Klubbens styre må utpeke nytt fondsstyre for ett år. Det må 
bestå av klubbens leder, en DK og et frivillig medlem. Henriette 
Seyffarth er spurt og sagt ja, Christian Bakke blir spurt om å 
fortsette. 
 

 

46/22 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Oversikt NMLK-instruktører. Vi må gå gjennom listen i har fått fra 

FKF og gi tilbakemelding. Stig følger opp. 

• Nytt: Jaktprøvepremiering kreves for fase-1 autorisasjon. 

• Forslag om å øke tillat alder for avlsgodkjente tisper fra 8 til 9 år. 

Innkommet forslag fra Christian Bakke. Beslutning: Vi endrer ikke 

våre regler, dvs vi fortsetter å følge NKKs hovedanbefaling i deres 

etiske grunnregler.. Dispensasjon kan vurderes gitt i særskilte 

saker. 
 

 

47/22 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Bytte av  passordet til NKK klubbadministrasjon og Jottacloud. 

Kristin endrer.  

• Ernst Evensen er kontaktperson for kode til porten på lageret i 

Drammen. 

• Utestengt hund – til RU.  

• Fullkombinert til dogweb 

• Neste møte 27. april  

 


