REFERAT FRA STYREMØTE I NESK 28. MARS 2017

Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Iver Melby (nestleder), Birgit Ranheim (styremedlem),
Dorthe Haugen (styremedlem), Stein Martinsen (styremedlem), Terje Strickert Samdal (suppleant),
Øivind Skurdal (suppleant).
Referent: Øystein Heggelund Dahl

22/17

Innkalling

Ingen merknader til innkallingen

23/17

Godkjenne referat fra forrige møte.

Referatet ble godkjent.

24/17

Saker til RU-møte 29. mars 2017

Iver gikk gjennom saksunderlaget til RU-møte 29. mars, der hovedtema er lavlandskomiteens forslag
til retningslinjer knyttet til uttak til VM, Middelhavscup og St. Hubertus.
Styret ønsker å takke lavlandskomiteen for det grundige arbeidet som er nedlagt i å utarbeide nye
retningslinjer. Basert på erfaringene fra fjoråret anser styret det som hensiktsmessig at det finnes
klare og gode retningslinjer som alle parter er godt kjent med. Styret hadde noen innspill til RU’s
behandling av forslaget.
•
•
•
•

Britiske raser som skal delta i et uttak skal minimum ha oppnådd 1. AK på jaktprøve
Unghunder skal ikke kunne delta i uttaket til VM og St. Hubertus
De best kvalifiserte skal delta i St. Hubertus. NESK ønsker derfor ikke at det regelfestes
uttak med en hund for de britiske rasene og en fra de kontinentale
NESK anbefaler at RU sender inn forslag til FKF om at FKF setter ned et utvalg som skal ha
ansvar for gjennomføring av VM-uttaket og at dette gjennomføres i samarbeid med FCIrepresentantene

Vedtak
Øystein og Iver representerer NESK på RU-møtet 29. mars og presenterer NESK sine innspill

25/17 Kiær-prøven 2017
Årets Kiær-prøve vil bli avholdt fra 25. til 27. august 2017. Prøven avholdes samme helg som
Birkebeiner-rittet noe som gir stort press på overnatting i området. Det er reservert lokaler for
arrangementet og inngått muntlig avtale med terrengeier om videreføring av kontrakt for høstens
prøve. Øystein følger opp at kontrakten undertegnes for 2017.
Øivind undersøker mulighet for å benytte tilleggsterreng som i fjor.

Vedtak
Informasjon vedrørende Kiær-prøven ble tatt til orientering

26/17 Innspill fra avlsrådet vedrørende oppdretterprisen
Styret har mottatt et forslag fra AR vedrørende justering av kravene for oppdretterprisen. I forslaget
åpnes det for at avlsrådet etter søknad skal kunne dispensere fra dagens krav om 50% premiering.
Slik styret ser det skal oppdretterprisen i NESK henge svært høyt. Styret anser det videre som lite
hensiktsmessig at dagens retningslinjer skal erstattes og at det skal åpnes for større bruk av skjønn.
Dette kan både åpne for diskusjoner om likebehandling og medføre ekstraarbeid knyttet til
saksbehandling av dispensasjoner.

Vedtak
Dagens retningslinjer for tildeling av NESK oppdretterpris videreføres

27/17

Årsberetning

Arbeidet med årsberetning går i henhold til plan. Dokumentet har i flere runder vært sendt til
gjennomlesing og revisjon hos styre og avlsråd og en første versjon av dokumentet er sendt
trykkeriet. Innspill til dokumentet sendes Øystein som koordinerer prosessen med trykkeriet.

Vedtak
Saken ble tatt til orientering

28/17 Eventuelt
Telefonhenvendelser til styret
Et styremedlem informerte om telefonsamtaler som ble opplevd som både ubehagelige og
påtrengende i en sak styret har jobbet med.
Styret diskuterte praksis for hvordan det skal kommuniseres utad i saker som fortsatt er
under behandling og/ eller i saker der styrets standpunkt enda ikke er kjent.

Medlemstilbud på Villmarksmessen
Årets Villmarksmesse avholdes fra fredag 31. mars – 2. april. Styret setter stor pris på det
store frivillige apparatet som bidrar på NESK standen. Styret besluttet at vi gir en
messerabatt på 50% for nye medlemmer på Villmarksmessen. Birgit sender informasjon om
dette til ansvarlig for NESK-standen.

Revisjon av jaktprøveregelverket
Styret har mottatt informasjon fra FKF vedrørende frister for arbeidet med revisjon av
jaktprøveregelverket. Avlsrådet er bedt om å komme med sine innspill til styret innen 25.
april. Øystein sender underlag fra forrige regelrevisjon til AR og styret.

Møtet ble hevet klokken 22.00

