Referat –styremøte i NKK-NV søndag 22.01.12
Bryggen Hotell, Nordfjordeid kl 13.00
Til stede: Stig Brathaug, Barbro Myrseth Gjerde, Inger Handegård, Irene Sønnervik, Knut
Aas. Forfall: Gro Janne Olsen Lærum, Sølvi Ellefsen og begge vara: Laila Røneid og Trond
Haukebø
Sak 01/12:

Høring studieforbundet (SF).
SF ønsker deltagelse fra NKK NV i fylkesstyret Møre og Romsdal. Ikke aktuelt
for NKK NV å gå inn i dette. Stig sjekker med SF om det er noe aktivt styre i
Sogn og Fjordane. NKK NV har ingen synspunkter til utsendte høring.

Sak 02/12

NKK U MR – støtte til arbeid i Ålesund
Knut har grepet fatt i denne saken med flott initiativ. NKK U MR meldte at de
ønsket å legge ned avdelingen, noe Knut protesterte mot. Det kom forslag om
å splitte NKK U MR i en avdeling for Nordmøre(NM) og en avdeling Sunnmøre
(SM). Dette ble støttet og gjennomført på ekstraordinært årsmøte. Knut
møtte på dette og har hjulpet dem i gang, ble valgt til styremedlem i NKK U
SM, og sitter på vegne av NKK NV. Vedtekter og avtale vedrørende
treningsområdet «Sørmarka» er utarbeidet. NKK NV støtter begge disse
avdelingene, og Knut jobber videre med å hjelpe NKK U NM i gang.
Styrerepresentantene fra Sogn og Fjordane (SF) må sjekke om det er interesse
for å stifte en avdeling av NKK U i SF, NKK NV vil i så fall støtte opprettelsen.

Sak 03/12

NKK U SM – støtte til klikkerkurs
NKK NV har ikke mulighet til å støtte dette kurset økonomisk. Stig/Knut
kontakter U og formidler dette. Tipser også om at Inger Handegård kan brukes
som kontaktperson/instruktør på klikker.

Sak 04/12

Hundens dag 9 juni
NKK NV ønsker å få dette til. I første omgang aktuelt i «sør» i Førde, og i
Sørmarka i Ålesund-området. NKK NV lager et skriv som sendes ut til våre
hundeklubber, der vi sjekker om det er interesse for å arrangere dette hos de
lokale klubbene – denne aktiviteten MÅ ha lokal tilknytning. NV sitt ansvar blir
å påse at det blir NOE aktivitet i tilknytning til dette.

Sak 05/12

Kursplaner
Skoleopplæring: Knut påpeker viktigheten av å ha fokus på skoleopplæring.
NKK har utarbeidet materiell. NV må «pushe» undervisningspakken til

skolene, eventuelt ved å involvere NKK U. NKK NV definerer dette som en
kursplan i regionen.
Skriverkurs: Bør avholdes både i «sør» og «nord». Behov til NKK utstillingen i
2013 der regionen er teknisk arrangør. Irene sjekker om noen kan arrangere
dette i Førde, Knut følger opp i Ålesund.
Regionen arrangerte Oppdretterskolen i 2010, og kynologi- og
ringsekretærkurs i 2011 – derfor ikke aktuelt med slike kurs i 2012.
For å lette arbeidet i forholdet til avholdelse av regionens definerte kurs:
• Oppdretterskolen
• Kynologikurs
• Ringsekretærkurs
• Organisasjonskurs
..legger vi ut informasjon på hjemmesiden om at de som er interessert i slike
kurs kan melde seg til Stig. Han lager en liste over de som er interessert, og
setter i gang arrangement når tilstrekkelig interesserte.
Sak 06/12

Møteplan 2012
Oppsatte møtetider ble notert; 13/3, 23/5, 15/8, 16/9 (årsmøte) og 14/11.
Årsmøte 2012 – vi ble enige om å forsøke følgende for å øke deltagelsen,
aktiviteten og økonomien i regionen:
Årsmøtet avholdes søndag 16/9 på Eid – Bryggen Hotell.
Vi satser på å få til et mini-seminar med faglig tema som går på: oppdrett, stell
av hund/foring, hverdagslydighet, organisasjon og / eller en diskusjon rundt et
valgt tema som «hva er en god hund» – noe som kan fenge mange.
Samtidig avholder regionen et valpeskue og barn og hund – konkurranse.
Barbro dømmer valpene, Knut dømmer barn/hund. Vi bruker styrets
kompetanse til fagtemaet.
Inger legger dette ut på hjemmesiden, så hele regionen blir informert i god
tid. Vi må også sende dette ut som en epost til klubbene.

Sak 07/12

Diverse
NKK utstilling i Ålesund 2013
Regionen står som teknisk arrangør. Knut/Stig følger opp dette med NKK.

NM blodspor – loddtrekning på deltagelse
Regionen mener dette er en uheldig måte å velge ut deltagerne på. Bør følges
opp inn mot NKK. Inger setter ord på dette, så sender regionen inn.
Oppdretterprisen
Hvilke kriterier ligger til grunn for denne? Hvem foreslår og/eller velger
kandidater? Burde prisen være gradert ut fra allerede oppnådde meritter?
Regionen sender spørsmål/forslag til NKK vedrørende dette.

Møtet slutt 15.40
Med takk for et utrolig konstruktivt og effektivt møte,
Irene M. Sønnervik
(ref.)

