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SAKLISTE
110/15 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.
111/15 Nytt fra kontaktpersoner,v/alle
Vedtak: Ingenting nytt og berette.
112/15 Regnskap august v/kasserer,
Vedtak: Regnskapet ikke ferdig, sendes som EB-sak
113/15 Krav om ny gentest på Toller,
Vedtak: Vi ønsker på nåværende tidspunkt ikke tvunget gentesting for
oppføring på valpelisten. Oppfordrer alle til frivillig gentesting samt sende
resultatene til Raserådet for registrering.
114/15 Media-profilering ved messer, funksjon.
Vedtak: Komiteen har hovedansvaret ved messer. Andre aktører skal ikke
ha salg ved vår stand uten forhåndsavtale. Bør utarbeides oversikt over
tidspunkt for hver enkelt medhjelper. Styret tar dette opp med komiteen.
115/15 Forslag om nytt æresmedlem.

Vedtak: Æresmedlemskap deles ut ved GF, vi tar saken opp ved neste
møte.
116/15 Bevegelig prøver i AK og EK, tidspunkt for avholdelse
Vedtak: Bevegelige prøver i AK og EK skal ligges utenfor ordinære
prøveperiode, dvs tidlig vår eller seint på høsten.
117/15 Råd/komiteer må skjerpe rutinene og søke om ekstra støtte
Vedtak: Vi ser en økning i manglende søknader om tilskudd til
rasearrangement. Skal man ha tilskudd må søknad med budsjett godkjennes
av styret før man forbereder og avholder arrangementer.
118/15 Profileringsklær
Vedtak: Media – profileringskomiteen ser på profileringsklær. Forslag kan
fremlegges på f.eks kontaktmøte. Det kan ordnes med felles bestilling fra
alle avdelingene
119/15 Manglende dommeroppgjør ved jaktprøver i Norden.
Vedtak: Vi ser at det kan være problemer for våre jaktprøvedommere og gfå
dommeroppgjør. Avventer og gjøre noe til vi får flere tilbakemeldinger.
120/15 Trekking av deltagere ved prøver ,
Vedtak: Trekking av startreglementet skal følges, dette er nedfelt i vårt
prøvereglement. Kan bli en sak til jaktkonferansen.
121/15 Søknad om kongepokal- NKK pokal.
Vedtak: Søknad utarbeides for mesterskapshelga 2016.
122/15 Terminliste jakt, spor, søknadsfrist NKK 31.oktober
Vedtak: Forslag til Terminliste 2016, godkjent. Kontoret orienterer
avdelinger, med varsel om at bevegelige prøver ikke bør legges i samme
tidsperiode og område der ordinære B-prøver avholdes.

Oppfølgingssaker:
8/14

60/15

Instruktørutdanning jakt , innstilling om godkjenning av NKK instruktører.
Vedtak: Styret forbereder saken til neste styremøte.
Årsmøtemal, opprette mal for komiteer/råd

Vedtak: Styret arbeider med forslag. Utarbeidet forslaget godkjennes ved
neste styremøte.
77/15

Klubbens støtteordninger,
Vedtak: Råd og komiteer må skjerpe rutiner ved arrangement. Det skal
budsjetteres og godkjennes av styret før gjennomføring. Styret vil skjerpe
tildeling av midler til arrangement som ikke er forhåndsgodkjent. Styret vil
ved neste fysiske møte ha en gjennomgang for tildeling av midler for
aktiviteter som ikke er forhåndsbudsjettert.

79/15

Vervekampanje, innspill til premier, gjennomføring
Vedtak: Styret setter opp forslag til premier i samarbeid med Mediaprofileringskomiteen. Endelig vedtak settes ved neste fysiske styremøte.

80/15

NM Blodspor 2017, Østfold, kontrakt
Vedtak: Sporkomiteen setter opp forslag til kontrakt med avdeling Østfold.

94/15

Overrekkelse av nål for æresmedlemskap, tid og sted
Vedtak: Styret avtaler med innehaver tidspunkt for overrekkelse.

95/15

Antall deltagere ved utstillinger, hva kan gjøres.
Vedtak: Styret, kontakter Utstillingskomiteen for forslag som
behandles ved neste styremøte.

99/15

Forslag til brev til DNB, avslutting av konto for avd.Drammen.
Vedtak: Styret utarbeider skriv som underskrives av styret ved neste
fysiske styremøte.

103/15 Høring LP-regler, sendt LP-AG + avdelingene, Høringsfrist til NKK 25.okt.
Vedtak: Styret utarbeider svar etter innstilling fra LP/AG og
avdelingene. Innstilling sendes som EB-sak.
EB saker:
26/15 Arbeidsreferat 14.august.
27/15

Søknad om støtte til Flatmesterskapet i jakt.
Vedtak: Støtte innvilget

Avsluttet

28/15

Søknad om støtte til Tollerlagkamp.
Vedtak: Innvilget etter innsending av regnskap

Avsluttet

Orienteringsaker:
A) Mesterskapshelga, orientering etter arrangementet.

Et meget vellykket arrangement, stor takk til teknisk arrangør.
B) Utstillingen 5.september, orientering etter arrangementet.
Meget vellykket arrangement med mange positive tilbakemeldinger,
C) Registrering av hunder fra NHL til NKK.
Omregistrering må eventuelt godkjennes i hvert enkelt tilfelle av NRK.
D) Vi godkjente prøve i Gjøvik i forbindelse med kull-treff EDS helga.
E) Norwegian Open, nærmer seg avslutting
F) NKK brev til Miljødirektoratet, kurs ettersøk videregående
G) A-prøve Sæthre gård, sosiale medier utsetting av vilt.
H) Chatsworth, den 9-10.juni 2016, oversendt SJK
I) Eksteriørdommerkonferanse i Sverige, vi sender 2 dommere.

