Styremøte den 06.09 2014, Morttjernsberget – Grue
Møte varighet kl 1500 – 1700
Deltakere: Tom Lund, Per M Korsmo, Renate Sørensen, Jon Bjarne Onsøyen, Oddbjørn
Nordhagen,
Ikke møtt: Bernt E Larsen
Forfall: Herman Aune
Referent: Oddbjørn Nordhagen
Sak 1.

Status økonomi - Renate
- ligger 23.000,- bak budsjetterte inntekter for 2014
- ligger an til 40.000,- i overskudd etter avsetning til Nordisk Mesterskap.
- Avslag på grasrotandel i første omgang, avventer tilbakemelding på klage.
- Momsrefusjon: NKK har etterspurt mer informasjon, Ytterligere informasjon
er sendt NKK. Forventet utbetaling i november.

Sak 2.

Status Championat presentasjoner - Tom
- vil bli forskjell på web presentasjon og presentasjon i SN, pr nå ikke teknisk
mulig å endre webversjon.

Sak 3.

Profilering – Per, Tom.
- Priser i SN må oppdateres, ref gjeldende priser på hjemmesidene.
- Tom og Per kommer opp med forslag til t-skjorter, belter, kopper mm.

Sak 4.

Status rasespesifikasjoner (RAS) - Per
- frist var 1/1-2014. Enorm jobb, de fleste hundeklubber har fått utsettelse.
- Avlsrådet jobber med saken men det er så omfattende at det er usikkert om
arbeidet ferdigstilles i 2014.

Sak 5.

Avlskriterer for Norrbottenspets - Per
- Orientering fra avlsrådet rundt patella grad 1 før 3.årsalder, som tillates avlet
på i Finland. Norge har de strengeste kravene vedrørende patella. Avlsrådet
stiller spørsmål om vi er tjent med de strengeste reglene i Norden?

Sak 5.

Avlskriterer for Finsk Spets - Per
-Har dukket opp saker vedrørende valpekjøpere som kjøper syk hund.
Omfatter i hovedsak: haleknekk, bittfeil, patella, epilepsi og testikkelmangel.
Penger tilbake, halvering av pris? Styret bør komme med anbefaling, klubben

har et ansvar for å informere valpekjøpere og oppdrettere og øvrige
medlemmer. Løses ved artikkel i SN og på hjemmesidene.

Sak 6.

Videre arbeid med rovvilt - Tom
-NSFN trekker seg fra forumet som kollektiv oppslutning til rovviltutvalget
grunnet usmakelig fremstilling, uthenging og hetsing av klubber som ikke har
stilt seg bak rovviltutvalget. NSFN ser seg ikke tjent med å være delaktig i en
slik usmakelig prosess.

Sak 7.

Flere fastprøver i sør, fordeling nord/sør
- Terminliste for jaktprøver må sendes NKK i oktober, styret foreslår følgende
fordeling til jaktprøveutvalget:
August: Hedmark 22-23, Nord Trøndelag 29-30
September: Nordisk Hedmark 5-6, NM Hedmark 26-27
Oktober: Nordland – åpen dato
November: Nord Trøndelag 7-8, Hedmark 14-15
(endringer kan forekomme iom at dette er styrets forslag til jpu)

Sak 8.

Årsmøte 2015. 30 års jubileum
- Rena turisthotell Hovdmoen, 28-29/3. Forslag om utstilling og Årsmøte
samme dag lørdag med Årsmøtemiddag lørdag kveld og hjemreise når det
måtte passe på søndag. Det er reservert 20 rom fra lørdag til søndag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9.

Eventuelt
-Nordisk 2015 – prøveruter Morttjernsberget, forlegning Finnskogen
Turistsenter.
- Nye kvalifiseringsregler NM, gyldige for NM 2015 som sto i siste SN. Legges
ut på hjemmesidene og presiseres.
-Jubileumsnummer av SN ifm 30 års jubileum i 2015. fordeling av
ansvarsoppgaver med oppstart nå. Tom sjekker sponsing v Mangne Landrø.
Skal ut sammen med invitasjon til ÅM i februar 2015, sammen med
Årsberetning i eget bilag.
- Sjekke opp med NKK vedrørende arkivlagring av fildata, evt Drop Box tilsv.
- Neste møte i November ifm med jpr i Hedmark

