Referat fra telefonstyremøte 02.12.14.
Tilstede: Kari Jegleim, Torodd Myrhaug, Arne Huseby, Arild Rudmoen, Kari Bjørgan,
Inger Nina Farstad (referent).
Frafall: Inge Knutsen, Børge Kjesbu
Sak 48-14 Post
Ing. post.
 Priser fra Jakt og Fiske vedr annonsering om godkjente parringer i NWK.
Utg. post.
 Invitasjon sendt alle våre medlemmer - Avlsrådkurs med NKK
49-14 Strategi-/handlingsplan 2014





Antall medlemmer per. 30. november 2014: 99 stk, blir 100 ved årsskiftet.
Dokumentarkiv: Mangler fortsatt noe, legges inn snarlig.
Wachtelhundposten – innholdsrikt nummer godt redigert av leder. Noen
korrektur, Arne og Inger Nina sender kommentarer
Aktiviteter 2015 – se wachtelhundposten.
o Årsmøte: 7 mars. Inger Nina kontakter Mortens Kro og foredragsholder til
Helseseminaret. Elisabeth karnestam fra SWK har svart positivt på
forespørsel.
Valgkomiteen må kontaktes.

Sak 50-14 Jaktkomiteen
 Børge har meldt inn at vi tar bevegelige blod-/fersksporprøver i 2015.
 Jaktprøvene:
o Endringer som ble foreslått på forrige styremøte Lillestrøm vil vurderes
av dommere sammen med dommere fra SWK for å skape mest mulig like
kriterier for bedømmelse.
o
Sak 51-14 Avlsrådet
 Avlsrådet foreslår at det sendes brev om disp fra kravet om rabiesvasksine med
henvisning til at vi er en liten rase. Bedt Siv om å lage et utkast på brev ang.
dispensasjon. Purrer dette.
 I forbindelse med planlagt paring ble det på forrige styremøte vedtatt at det skal
utarbeides et skjema hvor man søker om godkjenning av paring for formidling av
valper i regi av NWK. Søknaden må sendes avlsrådet min. 3 mnd før planlagt
paring. Avlsrådet bidrar med utforming av skjema.



Mail fra Jakt og Fiske vedr. annonsering om godkjente parringer i NWK, legges
inn i budsjett for 2015, kr 4500 + moms. Det vedtas å gå for fast annonsering for
å synliggjøre klubben og dens arbeid vedr avl og fordi dette blir billigere.

52-14 NKK




Høring fra NKK på Miljødirektoratets’s forslag til resertifisering av godkjente
ettersøkshunder. Torodd vil undersøke hvordan Norsk Elghundklubb stiller seg i
denne saken. Mange ønsker å beholde blodspor som resertifiseringsprøve fordi
dette brukes i konkurranser. NWK ønsker dog at viltvitring skal være med i
resertifiseringstesting fordi dette er viktig ved ettersøk av skadet vilt (eks
påkjørsler) der man har lite blod. Eivind og Kari utformer høringssvar om dette
på klubbens vegne.
Påmelding NKK avlsrådskurs: ett medlem har meldt interesse.

Sak 53-14 Eventuelt
Ingen saker meldt.

