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NSFN kvartalsvis styremøte juni2011 

 

Tid (dato, fra kl til kl): Lørdag kl 1300-1530 Sted: Morttjernsberget 

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, Kristin Hansen, Vara: Martin Løvtjernet 

Forfall: Herman Aune  Vara: Rune Viddal 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1. Regnskap Gjennomgang av resultat og balanse. Ingen kommentarer til postene. 

Utfordring med blanding av ”pølser og dømming”. Dvs når det 

trekkes ifra for diverse før betaling slik at innbetalte beløp ikke 

samsvarer med fastsatte gebyr. Dersom X har til gode 130,- så kan 

ikke X trekke ifra dette beløpet ved f eks innbetaling for påmelding 

til en prøve.   

Alle beløp ut/innbetales uavkortet for å forenkle postering for 

kasserer. Det blir også innført tilbakebetaling ved årsskiftet for ikke 

gåtte bevegelige prøver. Det blir derfor ikke lenger mulig å overføre 

beløp til nytt år og ny prøve. Dette er nødvendig selv om det 

medfører flere posteringer inn og ut.  

Betaling for jaktprøver skal skje samtidig med påmelding. 

Hundefører skal fremvise kvittering før jaktprøver gåes. 

Alle beløp skal gjøres opp uavkortet. 

NSFN utbetaler hele beløp. Avkortning 

mellom skyldig og til gode vil ikke bli 

akseptert.  

Bevegelige prøver som er betalt for  

men ikke gått innenfor prøveperioden 

vil bli refundert. Ny innbetaling skal 

følge ny påmelding til ny prøve og nytt 

prøvenummer. 

Oppfølging: Kasserer 

 

 

 

Prøveleder /Dommer 

 

2. Medlem som ikke følger 

klubbens retningslinjer og 

etiske regler for avl. 

Medlem som ikke følger NSFN og NKK’s retningslinjer og etiske 

regler for avl på NOBS og FS. Det går i hovedsak på 2 forhold: 

overskredet antall avkom pr avlshund og mangel på øyenlysning for 

NOBS.  

Forholdet vil i første rekke bli påpekt skriftlig ovenfor 

Skriftlig bekjentgjøring av forholdet til 

vedkommende. 

Styret Snarest 
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vedkommende. Neste skritt er rapport til NKK dersom ikke påpekte 

forhold utbedres. 

3. Fordeling av avsatt honorar Det er avsatt 8250,- i honorar til styret for året 2010. Det ble 

besluttet at tidligere fordelingsnøkkel fortsatt ble brukt: 

Leder:                1500,- 

Nestleder:            500,- 

Sekretær:            1500,- 

Kasserer:            1000,- 

Styremeldem:       250,- 

Jaktpr utvalg:       500,- 

Red SN:              1000,- 

web red:              1000,- 

Avlsråd:              1000,- 

Utbetales etter samme fordelingsnøkkel 

som i 2009. 

Kasserer Snarest 

4. Nye kriterier for avl på 

NOBS 

Avslrådet for Norrbottenspets har utarbeidet nye retningslinjer for 

avl på NOBS. Retningslinjene ble gennomgått og forklart av leder i 

Avlsrådet PKM. Avlsrådets nye forslag til retningslinjer for avl på 

NOBS ble vedtatt med pennerettelser av trykkfeil. 

Styret vedtok forslaget til nye 

retningslinjer. Nye retningslinjer trykkes 

i SN og legges ut på hjemmeside 

Avlsråd - redaktører Snarest 

5. Regelendringer 2012 Regelendringer for jaktprøveregler 2012. Hans har oversatt svenske 

regelendringer. Forslaget må gjennomgåes og teksten finjusteres. 

Forslaget er sendt ut til styret og skal i tillegg gjennomgåes av 

jaktprøveutvalget før endelige regelendringer fremsendes NKK  

Forslag til regelendringer må renskrives 

og gjennomgåes av styret og jpu. 

Hans W Halvorsen 01.nov 

6. Informasjon til medlemmer 

fra styret 

Styret har ikke vært flink nok til å informere medlemmene om hva 

som rører seg i miljøet og hva styret gjør. Det ble derfor besluttet at 

møtereferater skal føres på en slik måte at det kan trykkes i SN og 

legges ut på hjemmesidene.  

Møtereferater  legges ut i SN og på 

hjemmesidene  

Redaktører Snarest 

7. Gratisblader. Gjennomgang 

av liste. 

Revidering av lista over hvem som mottar gratis SN. I forbindelse 

med utskifting av personell spesielt i SFF og SPJ må lista revideres 

årlig. Noen ble besluttet strøket og Richard Näslund ble lagt til  

Revidert i henhold til gjennomgang på 

styremøte 

Red SN Snarest 

8. Komiteer og utvalg. Hva 

gjør vi? 

På bakgrunn av dobbel og trippelhatting i styret er det behov for å få 

fordelt arbeidsoppgaver bedre og å sette sammen et styre som 

innehar kompetanse til å dekke forskjellige områder. Samtidig ser nå 

styret på å sette bort kasserer jobben og evt andre jobber og kjøpe 

tjenesten. Det er ikke aktuelt å endre antall pers i styret. 
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Det ble besluttet å styrke arrangementskomité østlandet for å avlaste 

styret med praktiske oppgaver i forbindelse med jaktprøver, 

årsmøter, treff etc. Det er flere arrangement og større aktivitet på 

Østlandet så det er behov for å styrke komitén. Aktuelle kandidater 

vil bli forespurt. 

Arrangementskomité Trøndelag fungerer bra så styret ser ikke noe 

umiddelbart behov for å gjøre endringer der. 

 

Aktuelle kandidater blir forespurt Styret Snarest 

9.  Eventuelt  Trykkfeil i nye championatregler fra NKK, gjeldende fra 1.januar 

2011. Jaktprøvechampionat forutsetter minimum Good kvalitet fra 

utstilling.  

Hjemmesidene. Er vi bundet i å bruke Active ISP som 

nettsideleverandør, støtter Active publiseringsverktøyet Joomla og 

hvilken bindingstid har vi med Active dersom vi finner billigere 

leverandører. Fordel med Active ISP er veldig lite nedetid. 

Styret bør konstitueres å fordele arbeidsoppgaver før årsmøte og 

valg. Da får styret oversikt over hvilke oppgaver som ikke er dekket. 

Styret kan kommunisere til valgkomité at styret må få dekket 

økonomiansvarlig og at kandidater derfor bør inneha denne 

kompetansen.  

Årsmøte 2011 ( 17-18 eller 24/25.03.2012??) Sjekke priser og 

fasiliteter. Må ha møtelokale, middagsservering, overnatting, plass 

til utstilling. Sjekker ut muligheter i området Grue – Elverum – 

Løten -Rena. 

 

 

Kontaker NKK for å rette opp teksten  

 

 

Et års bindingstid, koster ca 2450 i året 

og har betalt ut 2011. ingen forpliktelse 

utover dette – biligere alternativer 

utredes. 

Kandidater bør således fylle 

stillinger/verv og ikke bare velges til 

styret. Styret må snakke med valgkomité 

i forkant 

 

Hans sjekker ut Skaslia og Finnskogen 

Turist og villmarkssenter 

Oddbjørn sjekker muligheter i Elverum 

omegn  

Kristin 

 

 

Oddbjørn 

 

 

 

Styret 

 

 

 

 

Hans 

 

Oddbjørn 
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