Møtereferat NSFN
Sted: Frya Leir
Dato: 13.06.2008
Deltakere: Hans Halvorsen, Per korsmo, Rune Vi dal, Tore Bjømbet, Tom Lund, kristin
Hansen
Forfall: Oddbjørn Nordhagen
Referent: Tom Lund

Sak:
l. Regnskap:
Kasserer Kristin H. Redegjorde for regnskapet.
Pr. første halvår er det 217 medlemmer registrert i klubben.
Regnskapet viser et hyggelig overskudd for første halvår.
For å få bedre kontroll med utbetaling av dommerhonorarer skal disse
uten unntak gå via kasserer. Dette gjelder også ved utbetaling av
honorar til dommer når det er en første gangs deltagende hund på
spredtprøve.
Alle dommere informeres om dette.
Regnskapet er ryddig og oversiktlig ført.
2.Kostnadsgodtgjørelse for 2007.
Godtgjørelse totalt kr.8000,00 ble vedtatt av styret og fordeler seg som
følger:
Formann: kr.l.500,00
Redaktør Spets Nytt: kr.l.OOO,OO
A vlrådsleder: kr.l 000,00
Redaktør Webside: kr.l. 000,00
Nestleder: kr.500,00
Kasserer: kr.lOOO,OO
Sekretær. kr.1.500,00
Styremedlemmer: kr.250,00 (pr.idag 2 stk.)
3. Regler for kvalifisering til Nordisk Mesterskap
Det var kommet forslag til endring av kvalifiseringsregler for
deltakelse til Nordisk Mesterskap. Forslagstiller. Tom Lund.
Hensikten med forslaget var at Landslaget skulle bestå av de til enhver
tid beste hundene. Etter en del diskusjoner ble forslaget som ble brakt
frem til avstemming i styret noe modifisert og lyder som følger:
Kvalifisering til Nordisk Mesterskap:
De 3 beste hundene fra Norsk Mesterskap for Halsende fuglehunder er
lik "landslaget" til Nordisk Mesterskap etterfølgende år. Fjerde hund
(reservehund) velges ut fra resultat fra de 2 beste resultatene fra Fast
jaktprøver arrangert i regi av NSFN frem til31.12. året før Nordisk
mesterskap arrangeres. Resultat oppnådd i NM telles med. Frist er satt
fordi, om Nordisk arrangeres i Finland, må det settes av tid til å
gjennomføre en Rabis vaksine kur før deltagelse for hunder som ikke
er vaksinert på forhånd.
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V ed forfall av en deltager på landslaget (en av 3 beste fra NM) rykker
reservehund(4.hund) inn som ordinær deltaker på landslaget. Ny
reservehund velges utfra samme kriterie som opprinnelig reservehund.
Resultat oppnådd i Norsk Mesterskap fra året før Nordisk Mesterskap
arrangeres teller med i denne sammenheng.
Nordisk Mesterskap teller ikke med som kvalifisering til nytt Nordisk
Mesterskap ikke heller til deltagelse til nytt Norsk Mesterskap.
Styremedlem Tore Bjømbet mente at dagens opplegg for kvalifisering
til Nordisk Mesterskap burde fortsette i sin form.
Det ble foretatt en avstemning over det innkomne forslag kontra
dagens forslag. Det nye forslaget til kvalifiseringsregler for deltakelse
til Nordisk Mesterskap ble vedtatt mot en stemme.
4. Godtgjørelse for deltakelse til Nordisk Mestermesterskap
Godtgjørelsen differensieres alt ettersom hvilket land nordisk
arrangeres.
Følgende satser ble vedtatt:
Finland godtgjøres med kr.1.500,- pr. deltaker
Sverige godtgjøres med kr. 750,-pr.deltaker
Norge Godtgjøres med kr. 0,- pr.deltaker

5. DogWeb.
Hans redegjorde for arbeidet vedr. registreringsrutiner i Dog Web.
Nytt skjema forenkler reg. av jaktprøver med resultat, samt at alle
kommentarer blir lagret og kan hentes opp igjen ved behov. Dette
stiller krav til jaktprøvedommere om mer nøyaktighet ved utfylling av
sine kommentarer. Styret er av den klare oppfatning at dette er en
betydelig forbedring i forhold til tideligere. Systemet er tilgjenglig fra
jaktprøvesesongen høsten 2008.
6. Samarbeid jakthunddivisjon.
Denne sak ble behandlet før pkt.5. Hans innledet om inngått
samarbeid med Jakthunddivisjonen. Hans Halvorsen,Kristin Hansen
og PerM. Korsmo har deltatt på div. møter. NSFN er blitt tatt opp
som medlem i Jakthunddivisjonen. Styret ga sin tilslutning til at Hans
Halvorsen og PerM. Korsmo på vegne av NSFN inngår avtale med
Jakthunddivisjonen.
7. Stedsvalg NM 2008 og startkontigent.
NM arrangeres 19-20 sept. 2008. Morttjemsberget er vedtatt som
arrangementssted.
Startkontigent: Startkontigenten fastsettes til kr. 1.400,- pr. deltagende
hund. Kontigent for NM deltakelse skal være lik uansett hvor i Norge
NM arrangeres. Eventuelt overskudd fra NM arrangement skal brukes
til subsidiering av NM som medfører urimelige store reiseutgifter for
f.eks. dommere og avvikling av selve NM.
8. og 11 . Dommere til NM 2008. Prøveleder og NKK.rep.
Brev sendes til aktuelle dommere med svarfrist.
Dommere velges utfra bosted iforhold til arrangementsted.
2 svenske dommere forespørres
Målet er at det skal gås en prøvepr. dag.
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Prøveleder og NKK.rep. NM prøveleder 2008 Hans Halvorsen, V ara
Øyvind Aasen. NM NKK.rep. PerM. Korsmo, Vara Bengt
Sundkøien.
Prøveleder og NKK rep. med vara er fastsatt for resten av jaktprøvene,
se terminliste.
9 .Jaktprøveutvalg.
Ole Johan Moen går ut av utvalget på grunn av endrede
arbeidsforho Id.
Styret gir sin enstemmige tilslutning til at Hans Halvorsen tiltrer
utvalget.
l O. Arrangementskomiteer.
Styret gir sin tilslutning til at Rune Vidal velger ut en person som
medlem til komiteen.
12.Eksteriør dommere.
Styret har besluttet at det skal avholdes en konferanse for
eksteriørdommere i 2009. PerM. Korsmo utarbeider budsjett og plan
for gjennomføring.
13. Rutiner for avlsrådet.
A vlsrådets leder PMK. Har utarbeidet forslag til rutiner. Styret gav sin
tilslutning til disse.
14. Medlemsoppfølging
Det er reg. 217 medlemmer, noen er dobbeltreg. Utenlandske
medlemmer er ikke reg. med betaling. Kasserer arbeider videre med
dette
15. Eventuelt. Ingen saker meldt under dette punkt.
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