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STYREMØTE NMLK 7/2022  REFERAT 

Møtetid 05.09.2022 KL. 19:00   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret og kasserer 
Kristin Ruud Alvseike, Harald Bruflot, Stig Hovland, Jan Teigen, Monica Johansen, 
Patrick Hansen, Eirik Tranaas Vannebo, Norman Weisz, Frode Haugli, Nils Roar 
Sælthun  

 

91/22 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent: NRS 

• Er møtet beslutningsdyktig? Ja 
• Saker under eventuelt?  

o Jan om høyfjellsprøve og UK 

o Eirik om sporprøve dommer/instruktør 

 

92/22 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 16.06.2022 – endelig godkjenning - godkjent 
Oppfølging hengesaker: 

• FKF Instruktørliste (Stig) Godt i gang, basert på vår egen liste som ligger på 
nettsiden vår. Både vår egen liste og oppdatering til FKF er klar til neste møte.  

• Terminliste instruktørkurs. Nils Roar har kontaktet Lars Farnes, IU FKF: Policy 
fra FKF å ikke legge ut lister, det er opp til klubbene.  Sak å ta opp i RU at det 
er vanskelig å fange opp planlagte kurs? Ove Myhre skal ha kurs Fase 2 nå i 
høst for Vorsteh-klubben. 

Videreførte saker 

• Premier framover (Jaktråd og Utstilingsråd) 

• Scanning av prøvekritikker. Opplæring av Christian for styret og avlsrådene. 

• Oversikt premierte münsterländere blodspor. Purret på Eva Pedersen (Nils 
Roar) 

• Skriflige avtaler for kasserer, web-ansvarlig og FH-redaktør.   

• Oppdatert lageroversikt (Nils Roar)  
 

93/22 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Aktuelle saker/arrangementer i 2022: Lavlandsprøve:  

Lavlandsprøve/klubbmesterskap uke 45: 11, 12, 13. nov. Sted: Vårgårda (ca 7 mil 

NØ for Göteborg). Svensk instruktør kan benyttes.  

Neste år:  

• Vintersamling med base på Brennabu. Arrangeres medlukka prøve en dag. Fase 2 

instruktør. 

• Kurs for føring av hund i skog 

• Oppsummering Malungen 
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Fint arrangement og særlig prøvedagen var vellykket. Rekordmange hunder 

med. Treningsdagen var det få. Vanskelig å få tak i instruktører, men på 

treningsdagen holder det med erfarne klubbmedlemmer som kan hjelpe til. Det 

var også få som overnattet. Prøver å få rettet opp det til neste år ved å ha et 

mer organisert opplegg.  

• Utarbeidelse av sjekkliste og tips for gjennomføring av jaktprøver og utstilling 
Jaktrådet og Utstillingsrådet utarbeider en sjekkliste som vil lette arbeidet med 
gjennomføring av arrangementer. De kan sende utkast til erfarne klubbmedlemmer 
for gjennomsyn. 

• Diskusjon om våpenskap for startpistoler 9 mm– på lageret eller pistolklubb? 
Dersom lageret ikke godkjennes som plass for våpenskap, er avtale med pistolklubb 
det eneste alternativet. Oppstramming av rutiner og prosedyrene for utlån. Svært 
viktig at alle krav fra politi mfl tilfredsstilles.  

 

94/22 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • Ikke noko nytt. Uregistrert kull fra i sommer. Begge foreldre er registrerte 

hunder i NKK. Diskusjon om avlsrådenes rolle og at de gjerne kan ta kontakt 

med oppdrettere når de oppdager kull fra oppdrettere som ikke er NMLK-

medlemmer.  

• Christian Bakkes flotte resultater ble kommentert. 

 

95/22 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse • En god del henvendelser on godkjenning av avlshunder. Eier av godkjent 

hanhund basert i Sveits er interessert i norsk parring. 

• Avlsgruppa: Ingen nye møter siden mai. 

 

96/22 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Aktuelle saker/arrangementer i 2022:  

• Stand i forbindelse med utstillingen på de nordiske jakt- og fiskedagene 

på Norsk skogmuseum falt i fisk pga Nils Roars uhell. 

• Liten interesse for Oslo Dog Show. 

• Ringpersonell for neste Sommersamling på plass. Det kan være lurt å be 

med nyutdannete dommere for rasene våre til spesialutstillingen. 

• Utarbeidelse av sjekkliste og tips for gjennomføring av utstillinger. 

• Kalibrering av dommere: Dommerkonferanser er tenkt til slikt – lenge 

siden sist.- 

 

97/22 NM skog 2022 

Saksbeskrivelse • Det meste på plass 

• Økonomi og delingsmodell Steinkjer JFF og NMLK – deler netto overskudd 

eller underskudd på to. Felles regnskap, en kasserer – Frode kan ta den 

oppgaven. 
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98/22 Økonomisaker ved kasserer 

Saksbeskrivelse • Klubbens økonomistatus ved kasserer. 600 k på bankkontoen, og 90 k opp fra 

årsskiftet. To kontoer for NM Skog, en for lotteri og en driftskonto. 17 k og 13 k 

disponibelt pr dato. 

• Oversikt over honorarutbetalinger. 

• Info fra FKF om mva jaktprøver 

o Brev fra FKF til klubbene: 

https://www.jottacloud.com/s/062f1ec73abfe544c83bc6020636ba7d3ea 

o Svar fra Skattetaten: 

https://www.jottacloud.com/s/0621a90ea7dd6844635a3de6def48f1c319 

Enn så lenge må merverdiavgiftsplikt legges til grunn forutsatt at påmeldingsavgiften ila 

ett år overstiger 140.000. Det springende punktet er om klubbens omsetning på prøver 

og utstillinger gjør det.  

 

99/22 Brev fra FKF om støtte til lavlandssaken 

Saksbeskrivelse • FKF ber klubbene om økonomiske bidrag til videre arbeid med lavlandssaken. 

«For årene 2021 og 2022 har FKF brukt i overkant av kr. 300 000,- til juridisk bistand. … 

Derfor inviterer FKF medlemmene til å bidra med en ekstraordinær støtte til videre 

arbeid med å sikre lavlandsaktiviteten. Det er i utgangspunktet tre utgiftsposter som 

skal dekkes; ytterligere juridisk bistand, gjennomføring av en studie som skal gjenspeile 

den bestillingen Mattilsynet og Miljødirektoratet har bestilt hos Vitenskapskomiteen for 

mat og miljø (VKM), og til sist, eventuelt etter søknad, støtte enkelte medlemmer som 

har hatt store uforutsette utgifter i forbindelse med den midlertidige forføyningen som 

Oslo Tingrett idømte søkerne». 

Hele brevet finnes her: 

https://www.jottacloud.com/s/0625dfc4cc75d4b483ab5aa6bbf69ff7b15 

FKF anslår behovet for støtte til disse kommende aktivitetene til mellom 850 000 og 1 

mill kr. 

Studien som nevnes er beskrevet slik: 

«FKF ønsker å bestille en rapport hos Høyskolen i Innlandet, Evenstad, som skal 

utarbeides etter samme kriteria som VKM har fått fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.» 

FKF ber om svar senest 23. september.  

Synspunkter fra møtet: 

• Viktig å holde saken varm 

• Uklart budsjett 

• Jurdisk bistand ligger allerede inne i FKFs budsjett 

• Store skepsis til å støtte enkeltmedlemmers utgifter i en i hovedsak 

økonomisk aktivitet. Uklart fra formuleringen i brevet om det 

enkeltmedlemmer menes personer eller klubber. 

• Usikkert om Evenstad kan mønstre fagkompetanse som matcher VKM 

• Ekstraordinær generalforsamling kan være aktuell saksbehandling videre. 

Harald lager utkast til svarbrev til FKF. 

 

https://www.jottacloud.com/s/062f1ec73abfe544c83bc6020636ba7d3ea
https://www.jottacloud.com/s/0621a90ea7dd6844635a3de6def48f1c319
https://www.jottacloud.com/s/0625dfc4cc75d4b483ab5aa6bbf69ff7b15
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100/22 Vester 

Saksbeskrivelse • Mest aktuelle leverandører: 
o Canelana, CANELANA Vest til Hundetrening - Canelana 

o Arrak Acadia, Acadia Softshellväst Unisex Svart | Arrak Outdoor 

• Ikke tatt opp på møtet, Lena og Nils Roar følger opp 

 

101/22 Dommer- og instruktørmangel 

Saksbeskrivelse • Hva kan vi gjøre fra klubbens side?  

Utsatt til neste møte. 

 

102/22 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Fra redaktør: 

o Materiellfrist ca 25 sept. Utgivelse 1. nov 

o Leder: Avlsråd Grosser 

o Referat fra Stange 

o Referat fra Budor 

o Diverse Vi gratulerer / resultater 

• Ny redaktør – headhunting? Tar det også opp på neste DK-forum. 

• Gratulasjoner på FB-siden – oversikt over kriterier. Kristin 

 

103/22 Innkomne saker, eventuelt, neste møte 

Saksbeskrivelse • Invitasjon fra søsterklubben i Finland om nordisk lagkonkurranse, oktober neste år. 

Sendt svar om at vi i utgangspunktet er interessert, men ønsker at de vi sender skal få 

delta på meir, evt få tillatelse til å jakte. Vi må lage kriterier for uttak av lag og 

økonomisk støtte fra klubben. 

• GPS og fuglehundprøver: Det skal være vanlig å bruke GPS på andre typer prøver enn 

fuglehundprøver, for sikkerhetens skyld. Har vært oppe i FKF tidligere, men nedstemt. 

Vurdere å spille det inn på nytt. 

• Flere har hatt dårlig erfaring med å stille kleiner på jaktprøver med setter-dominans. 

Følte seg ikke velkommen – dommere som bedømmer münsterländere som settere 

og tydelig viser at de ikke har stort til overs for rasene våre. Det bør legges inn skriftlig 

klage på slik dommeroppførsel. 

• Eirik kjenner sporprøvedommer som gjerne stiller for klubben. Klubben kan da stå 
som arrangør for (bevegelige) sporprøver. Eirik følger opp med Jaktrådet. 

• Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Innføring av 
dyrevelferdskontrollør. Mandat og arbeidsbeskrivelse fra FKF. Gjelder for både 
jaktprøver og utstillinger.  

o Mail fra NKK: 
https://www.jottacloud.com/s/062c2d51c4f27ac42d2aa70d4054dfe0012 

o Informasjon og sjekkliste fra NKK: 
https://www.jottacloud.com/s/062a2fea5acb39c491bb419ba184b430dcd 

o Kontrolljournal fra FKF: 
https://www.jottacloud.com/s/0620c140d98831a40438804f4debe4ef136 

• Neste møte: 25. oktober 

 

 

https://www.canelana.no/products/treningsvest
https://www.arrakoutdoor.se/vastar/acadia-softshellvast-unisex-svart
https://www.jottacloud.com/s/062c2d51c4f27ac42d2aa70d4054dfe0012
https://www.jottacloud.com/s/062a2fea5acb39c491bb419ba184b430dcd
https://www.jottacloud.com/s/0620c140d98831a40438804f4debe4ef136

