Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014
Telefonmøte - Klokken 20.30 – 23.20

Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein
Heggelund Dahl
Forfall: Hans Christian Axelsen
Referent: Øystein Heggelund Dahl

37/14 Innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent

38/14 Referat fra forrige styremøte
Det var ingen merknader til referat fra forrige styremøte.
Vedtak:
Referat fra forrige styremøte ble godkjent

39/14 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret ved Fredrik
Fredrik gikk gjennom faste oppgaver og ansvarsområder for styret som ble fordelt mellom gamle og
nye medlemmer. Medlemmene har følgende hovedoppgaver:

Styremedlem
Fredrik
Øystein
Hans Christian
Dorthe
Birgit

Stein
Oddmund

Ansvar
Daglig ledelse, møter i RU og FKF
Møter i RU og FKF, NKK og NESK IT-satsning
Økonomi oppfølging
Kiær-prøven, NESK kontaktperson og sekretær
Styrets kontaktperson for Fellesutstillingen,
Spesialutstillingen og
eksteriørdommerkonferansen 2015
Hovedsponsorer, sponsorer til arrangement,
kalender, nettside etc., Hjerkinnprøven
Kontakt med DK'er og verving

Innkomne saker gjennom året vil bli fordelt mellom styremedlemmene etter kompetanse og
tilgjengelighet.
Vedtak:
Forslag til arbeidsfordeling i styret ble godkjent

40/14 Eksteriørdommerkonferanse ved Øystein
NESK planlegger sammen med NISK å arrangere en dommerkonferanse for utstillingsdommere i
2015. NESK har også tidligere samarbeidet med andre klubber når vi har arrangert
dommerkonferanser og har gode erfaringer med dette både med tanke på gjennomføring og
kostnader. I forbindelse med eksteriørdommerkonferansen vil rasekompendiet oppdateres.
For å gjennomføre en dommerkonferanse er det behov for at det settes ned en arbeidsgruppe og at
det søkes DUK om penger til arrangementet og rasekompendiet. Avlsrådet vil være ansvarlige for
planleggingen og gjennomføringen av dommerkonferansen.
Styret anbefaler at konferansen legges til det sentrale Østlandsområdet.
Vedtak:
Styret vedtok at det igangsettes et arbeid for gjennomføring av en eksteriørdommerkonferanse i
2015 og at rasekompendiet oppdateres.

41/14 Status Kiær ved Dorthe
På Fuglehundtinget (FKFs årsmøte) ble det i 2013 vedtatt:
«For de prøver som kan dokumentere kostnader for terrengleie ut over kr 100 pr start pr hund, kan
startkontingenten økes ut over gjeldende satser med overskytende beløp. Dokumentasjon av
terrengleien/regnestykket bak terrengleien skal godkjennes på forhånd av FKFs styre.»
Startkontingenten på Kiær-prøven er derfor høsten 2014 forhøyet til kr. 470,- for UK/AK-start og kr
520,- for VK-start.
Terminlisten i siste nummer av Fuglehunden har feil startkontingent. Det informeres om dette og
korrekte priser både på våre nettsider og som annonse i Fuglehunden.
Prøveledelsen venter på kontraktutkast fra Pellestova som også for 2014 er ønsket som hovedkvarter
for prøven.
Vedtak
Styret tok status til orientering

42/14 Status Hjerkinn-prøven ved Stein
NESK er i år teknisk arrangør av Norsk-Derby. Stein har vært i kontakt med prøveleder vedrørende
årets Hjerkinn-prøve, og det meldes at planleggingen av arrangementet er i god rute. Prøvekomiteen
jobber i disse dager med dommerkabalen og å finne sponsorer til arrangementet.
Vedtak
Styret tok status til orientering

43/14 NM-lag oppgjørsskjema ved Dorthe
Det er på våre nettsider ikke oppdaterte retningslinjer vedrørende kostnadsdekning for
representasjonslag. Det er viktig at det etableres nye retningslinjer som sikrer entydig og god
informasjon til deltagerne på kommende arrangement.
Vedtak
Dorthe og Stein utarbeider oppgjørsskjema og oppdaterte rutiner.

44/14 Sponsorer ved Stein
Stein har vært i kontakt med en ny mulig hovedsponsor for klubben. Styret stiller seg bak at det
jobbes videre med å inngå avtale med en spennende samarbeidspartner.
Avtalen med en av våre andre hovedsponsorer, JEEP, varer frem til august 2014. NESK trenger
fortsatt sponsorer til både arrangement, utstillinger, dommergaver og kalender. Alle innspill fra
medlemmer til mulige sponsorer mottas med takk.
Vedtak
Styret tok status til orientering

45/14 PRA-møte ved Birgit
Det har vært et stort engasjement rundt PRA spørsmålet og NESK vil avholde åpent medlemsmøte
om dette på Skytterkollen 10. juni. Birgit innleder møtet med å orientere om sykdommen og hvordan
den arter seg. Et bredt sammensatt panel av fagpersoner og oppdrettere med lang fartstid vil bidra til
å belyse saken og følgende har takket ja til å sitte i panelet.
- Hans Christian Axelsen – styret i NESK
- Bjørn Watle –lang erfaring fra hundesporten og oppdrett av ES
- Ernst Otto Ropstad – NVH - spesialist i øyensykdommer hos dyr
- Astrid Indrebø –NKK Sunnhetsutvalget
Anne Cathrine Frøstrup har sagt seg villig til å være ordstyrer.
Styret ser frem til et konstruktivt og godt møte og håper mange finner veien til Skytterkollen. Det er
sendt informasjon om arrangementet til de andre setterklubbene.
Vedtak
Styret tok status til orientering

46/14 Ny leder og medlem til Avlsrådet ved Fredrik
Avlsrådet har det siste året hatt tre medlemmer som har trådt av etter eget ønske. Ny sekretær for
Avlsrådet er tilsatt, men det mangler fortsatt leder og et medlem. Styret gikk gjennom innkomne
forsalg til kandidater.
Vedtak
Fredrik forespør anbefalte kandidater om de ønsker å sitte i Avlsrådet

47/14 Fuglehunden A/S ved Fredrik
Hans Christian har ønsket å tre ut av styret i Fuglehunden A/S. Stein tar kontakt med Hans Cristian
vedrørende styrets sammensetning og det kommende valget av nye kandidater.
Vedtak
Styret tok status til orientering

48/14 Saker til Fuglehundtinget ved Fredrik
Øystein representerer NESK på Fuglehundtinget. Agenda til møtet ble gjennomgått diskutert.
Forelagte saker til behandling er:
Sak 3.1 Utenlandsk deltagelse i Norgesmesterskap
Sak 3.2 Revisjon av utdanning av instruktører i Fase I og II
Sak 3.3 Manglende eller forsinket innbetaling avgift dommerfond og medlemsavgift FKF,
samt innsendelse av oppgjørsskjema, rase- og partistatistikk etter avholdte jaktprøver.
Sak 3.4 Medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk tilknytning
Sak 3.5 NKKs tidsskrift Hundesport
Sak 3.6 NKKs administrasjon som utstillingsarrangør
Sak 3.7 NKKs medlemskap i FCI

Vedtak
Øystein stiller fra NESK og gis frihet fra styret til å stemme på vegne av NESK

49/14 IT-satsning ved Øystein
Øystein orienterte om arbeidet med IT-satsningen. Det jobbes med de andre raseklubbene med å få
endret uttrekksfilene fra NKK. Dette vil øke datamengden og gi ytterligere informasjon i NESK-basen.
Dagens IT systemer i NKK er delvis bygd på gammel teknologi og er bygd sammen med hverandre.
Dette innebærer at man må begynne på nytt innenfor de prioriterte områdene. IT strategien til NKK
skal utarbeides på bakgrunn av innkomne høringssvar. Innenfor satsingsprosjekts rammer er det ikke
realistisk at NKK kan levere nye systemer med alle de spesifikasjoner medlemmene ønsker. Det må
derfor prioriteres hvilken funksjonalitet som ønskes fra gruppe 7. Jfr. møte mellom raseklubbene og
FKF vil Ru overtar ansvaret for det videre arbeid herunder møteplaner og fremdrift.
Det er behov for et snarlig møte i RU for å diskutere IT-behov for gruppe 7 og for å prioritere disse.
NESK tar initiativ til at det blir avholdt et RU-møte i forkant av Fuglehundtinget.

Vedtak
Styret tok status til orientering

50/14 Innkommet post ved Fredrik
Styret gikk gjennom innkommet post.

51/14 Eventuelt
NESKs pokalsamling på Hjerkinn
NESKs pokalsamling er utstilt på Hjerkinn. Det ble i vinter utarbeidet en fyldig dokumentasjon av
samlingen. Oversikten vil publiseres på våre nettsider under en egen fane i venstremenyen.

Klubbmesterskap Lavland
Fredrik har vært i kontakt med Romerike FHK, og vi får leie deres terreng i høst for å avholde et
klubbmesterskap på lavland. Styret kommer nærmere tilbake med informasjon om arrangementet
når det nærmer seg.

Møtet ble hevet klokken 23.20

