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NSFN Styremøte 12.januar 2013  

 

Tid (dato, fra kl til kl): Lørdag kl     -     Sted: Skaslia 

Innkalt av: Leder Hans W Halvorsen  

Ordstyrer: Leder Hans W Halvorsen Referent: Sekretær Oddbjørn Nordhagen 

Til stede: Styret: Hans W Halvorsen, Per Martin Korsmo, Oddbjørn Nordhagen, Kent Støkket, Herman Aune. Vara (ikke stemmeberettiget): Tom 

Lund, Tomas Helgeneseth 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1. Regnskapet herunder status 

for hver enkelt prøve. 

Jaktprøver har gått med overskudd på ca 7.500,-  

Gjenstår utbetaling av 500,- pr deltaker for Nordisk Mesterskap 2012 

Fordeling av 8.250,- på styreverv. 

Årlig avsetning til Nordisk Mesterskap 10.000,- 

Regnskapsføring av jaktprøver må splittes opp ifm bokføring 

Årsoverskudd ca 10.000,- kasserer  

2. Budsjett 2013 Avsetning nordisk samarbeid 8.000,- 

Økning i medlemskontingent for 2013 20,- vedtatt forrige ÅM  

Deltakelse Nordisk Mesterskap Finland vedtatt ÅM  6.000,- 

Tilskudd til medlemstreff 4.000,- 

Spets Nytt 1 nummer 15.000,- 

innkalling ÅM ifm bortfall av SN: 1.000,- 

hjemmesider: 3000,- 

 kasserer  

3. Styrehonorarer 2011 er ikke 

utbetalt og heller ikke 

      

Styrehonorarer utbetales i etterkant, honorarer for 2011 skulle vært 

utbetalt i 2012, og honorarer for 2012 utbetales nå i 2013. 

Styrehonorarer utbetales iht tidligere fordelingsnøkkel med fordeling 

på redaktører ifm Spets Nytt 2012.  

Kasserer utbetaler i henhold til fordeling kasserer  

    Årsmøtet 2013 (hvem gjør 

hva, avklaring om drikke til 

Innkalling og årsmøtepapirer må ut til medlemmene senest 1.mars. 

Frist 1.feb for innspill til årsberetning. Forslag til saker må være 

styret i hende 1mnd før ÅM. 

Oddbjørn skriver Årsberetning, må ha 

inn innspill innen 1.feb. 

styret  



            

  

 

 

            

            
 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

maten etc. årsmelding) Det er spesielt i år ifm dommerkonferanse eksteriør lørdag kl 13-

1630. Årsmøtet starter 1700. obs ifm evt behov for overnatting for 

dommere. Husk lunch til dommere. Obs på fordeling av hytter for å 

få kabalen til å gå opp. Tomas tar påmelding 

Tom Lund leder ÅM 

Oddbjørn er referent. 

Per Martin og Hans – Premieutdeling 

Utlodning – Tom Lund har ordnet med preimer, Tomas ordner 

loddblokker. 

Sørg for brøyting av utstillingsplass samt strøing. 

     Status nye websider Det er nedlagt et enormt arbeid i websidene som ikke munnet ut i så 

mye. Før jul besluttet styret å kjøpe profesjonell hjelp, som medførte 

at nye sider begynner å ta form. Av tekniske årsaker lar det seg 

dessverre ikke gjøre å opprettholde de gamle sidene selv om dette 

var opprinnelig plan. Vi har sikkerhetskopier men det er ikke mulig å 

linke til disse. Hans har gjort mye av arbeidet med de nye sidene og 

det er behov for å fordele arbeidet med vedlikehold på deler av 

styret. 

 Styret - webmaster  

     Nye websider vedlikehold De nye sidene gjør det mulig for de forskjellige utvalgene i NSFN å 

oppdatere ”egen” informasjon  Jaktpøveutvalget har f eks ansvar for 

jpr oppdateringer. Dette for å spre arbeidet med vedlikehold av 

hjemmesidene.  

Muligheter å standardisere epost adresser for styret via 

hjemmesidene. 

Championatpresentasjoner – Per og Hans lager ny mal 

Valpekull – Hans og Per utarbeider nytt oppsett for valpekull 

 Styret  

7.   Bruka av DogWeb Arra Det er for dårlig kompetanse på bruk av Arra, og det medfører et 

enormt etterarbeid for prøveleder, spesielt ved bevegelige prøver. 

Det må settes av kurs og opplæring for å bedre kompetansen til 

dommerne. Stein Erik Røsdal kurser dommere ifm treff i Trøndelag 

og jpr utvalget ser på muligheter for å få gjennomført kursing for 

øvrige bl annet ifm Spets Treff i Grue. – Det er ikke mulig å 

gjennomføre dette ifm ÅM. 

Påmelding til bevegelige prøver skal ikke forekomme før dato for 

prøven er avtalt, dvs dagen i forveien av at prøven skal gåes. Tidlige 

 jaktprøveutvalg  
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praksis har vært forhåndspåmelding, men dette er ikke iht NKK’s 

regelverk. Penger vil ikke lenger bli tilbakebetalt ifm 

”forhåndspåmelding” av prøver som ikke blir gått med mindre 

prøven ikke blir gjennomført pga skade på hund el. 

8.  Dommerkonferanse 

eksteriør 

Innbydelse må sendes til alle norske eksteriørdommere, både 

dommeraspiranter og erfarne dommere etc. 

tid og sted er før ÅM 24.mars kl 10:00-        

Finsk Dommer foredrar – behov for hunder ifm konferanse.  

Nytt dommerkompendium vil bli utdelt 

 PMK  

9.  Treff? når og hvor? Ikke 

treff? 

Treff Trøndelag 14-15.juni – gies 2.000,- i tilskudd 

Treff i Sør 29-30.juni  - 2.000,- i tilskudd 

 Arr komite  

10. Informasjon til medlemmer 

fra styret 

Møtereferater fra styremøter vil bli lagt ut på hjemmesidene. 

Hjemmesidene tilpasses med egen plass for info fra styret og 

møtereferater 

 Sekretær – Leder -

webmaster 

 

11. Spets Nytt – hvor magne 

utgaver 2013? Eller skal SN 

legges ned? 

Koster ca 10.000,- pr nummer med 4 nummer, totalt 40.000,- i året i 

dagens format. Forventet innsparing ved 1 nummer er anslagsvis 

      ,- 

Med bakgrunn i fravær av redaktør og kostnader ønsker styret å 

redusere antall nummer og datoer ble diskutert. Ved frafall av 

februarnummer medfører dette ekstrakostnader ved utsending av 

ÅM papirer til medlemmene 

Reduseres til 1 nummer i året for 2013, 

med utgivelsesdato 1.juli for å få med 

stoff fra Spets treff. 

Styret  

12. Årets dommer. Seidel med 

”Årets dommer” 

Gjennomgang av kandidater – årets dommer vil bli kunngjort ifm 

ÅM 

 Styret  

13  Nål til den som ahr gjort 

seg spesielt fortjent til det? 

Hans utreder muligheter og pris for pin/nål. Utlevering av 

påskjønnelse i form av ”NSFN nål” vurderes av styret hvert år 

 Styret  

14. Bruk av terreng under 

jaktprøver, eller misbruk av 

terreng. 

Bakgrunn er klage til styret i forbindelse med jaktprøve der det har 

forekommet at man har bevist har gått på naboterrenget. Dette ble 

avdekket da dommer gikk på samme rute 2 ganger samme dag, og en 

av hundeførerne var langt utenfor eget terreng. 

Man risikerer å bli diskvalifisert dersom man bevist går på 

naboterreng, dommer skal påse dette. Unntak når hunden ifm stort 

søk eller forfølgning av fugl forviller seg inn på annen prøverute. Da 

 Jaktprøveutvalg  
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skal hunden koples og det foretaes en forflytning til egen prøverute. 

15. Øyenlysning av FS? Hva 

gjør vi? 

Det er avdekket arvelig og aldersbestemt katarakt hos FS i Finland 

der de har kontrollert i 10 år og avdekket sykdommen hos 2% av de 

kontrollerte. 4% av en sykdom i en rase regnes som normalavvik.  

Det er ønskelig å kontrollere alle norske FS i avl for å få et bilde 

over situasjonen før vi evt treffer videre tiltak. Norge er lite, katarakt 

hos oss vil få katastrofale konsekvenser. 

Det er muligheter for øyenlysning ved alle NKK utstillinger, samt at 

en rekke veterinærer utfører dette. Liste over veterinærer vil bli 

kunngjort på hjemmesidene. Evt øyenlysning vil blir rapportert til 

NKK og meddeles avlsrådet automatisk. – er ikke nødvendig å 

informere avslrådet når hunden er øyenlyst. 

Aktuelle FS ifm oppdrett må øyenlyses 

ifm oppdrett ifra dd og i 2 år fremover. 

Avlsrådet forfatter skriv til oppdrettere. 

PMK  

16. Patella undersøkelse av 

Norrbottenspets, hva gjør 

vi? 

Det er avdekket problemer med Patella luxasjon – kneleddsfeil hos 

NOBS. Dette er et stort problem siden det rammer store deler av 

avlsbasen i Norge. Det nedlegges derfor krav om innføring av patella 

fri attest  for avl og før man får starte på jaktprøve – slik det allerede 

er for FS.  

Umiddelbar innføring patella fri attest 

for NOBS for avl og før start på 

jaktprøve. 

PMK  

17. Øyenlysning av 

Norrbottenspets, 

registreringsplikt hos NKK? 

Vedtar krav om øyenlysning av foreldre og friattest for katarakt for 

reg av valper i NKK. Kravet har eksistert lenge i Sverige og vi har 

hatt samme praksis i Norge dog uten krav om registrering hos NKK. 

De fleste NOBS parringer har gått utenfor avlsrådet og praksisen har 

derfor ikke blitt fulgt. Går derfor inn for innstramming og krever 

registrering hos NKK 

Per Martin forfatter skriv til NKK PMK  

18. Justering av vedtekter etter 

pålegg fra NKK 

Krav om tilpassning av vedtekter ifm endringer og bortfall av direkte 

medlemskap i NKK til medlemskap via lokalklubb som også gjelder 

dommere – dvs ingen kan være direktemedlem i NKK, men må være 

medlem via en lokalklubb.  

Tom  Lund forfatter utkast til endringer av vedtekter som fremlegges 

ÅM for godkjenning. Tom Lund gikk igjennom en rekke 

endringsforslag . 

Styret utarbeider forslag til ny tekst i 

vedtekter som fremlegges ÅM for 

godkjenning. 

Tom Lund  

19. Eventuelt Styremøtereferatet legges ut på hjemmesidene 

 

   




