Referat

Møtedato: 02.11.15

Styremøte i Norsk Laikaklubb
Forhåndsvarsel sendt: Nei
Innkalling sendt på e-post: 23.10.15
Sted: Skype

Ordstyrer: Knut Arild Breda
Referent: Daniel Nilsen
Tidspunkt: 19:00 – 21:00

Møtedeltagere:
Knut Arild Breda, Arild Bjørn Solvang, Ragnar Aspholm, Johan Slåtsveen, Arnt Åge Skreå, Daniel Nilsen
Ikke møtt: Morten Nesheim (Vara kalt inn pga frafall)
Sak 25.15

Godkjenning av saksliste og innkalling. Innsamling saker til “Eventuelt”.
Knut Arild ønsker velkommen.
Saksliste og innkalling godkjennes uten kommentarer.
Valg av 1 person til å signere protokoll
Arild Bjørn velges.

Sak 26.15

Informasjonssaker:
- Status hjemmesiden v/arbeidsgruppa
Daniel og Ragnar informerer om oppdateringer siden sist.
- Status NKK / NEKF v/arbeidsgruppa
Ragnar informerer:
NKK har mottatt søknaden fra NLK om direkte medlemsskap i juni 2015.
NKK er inne i en organisatorisk prosess der de omfordeler ansvaret for søknader
om raseklubb i NKK. Organiseringen blir diskutert på møte i hovedstyret i NKK 6.
november. Etter det møtet vil det bli avklart hvem som har behandlingsansvaret
for NLKs søknad i NKK. Dette får NLK tilbakemelding om så fort saken er avklart.
Uansett så vil ikke et formelt medlemsskap i NKK tre i kraft før 1. januar 2016.

Sak 27.15

Årsmøte 2015 – sted og forberedelser
Drøfte sted for årsmøtet. Ingen konkrete forslag kommet inn.
Snakket med Jakt- og Fiskesenteret. De fikser bra opplegg, men det koster.
Forslag som har vært diskutert:
Årsmøtet på lørdags formiddag med påfølgende “lygesamling” på kvelden.
Forslag: Daniel sammen med Herman Brønlund i arrangementkomiteen kan
forhøre pris hos Jakt- og Fiskesenteret på pris for møtelokaler, middag og en
eventuell aktivitet.
Styret ønsker å ha framtidige årsmøter på rundgang nord, sør og midt i landet,
slik at vi åpner for at flere medlemmer kan få muligheten til å møte. Det skal også

prioriteres å få med medlemmer på Skype på disse møtene.
Sak 28.15

Medlemsspalte i “Jaktlaika” ved Ragnar Aspholm
Forslag:
Det opprettes en spalte i Laikabladet hvor medlemmer kan sende inn reportasjer
med bilder om seg og sine hunder, også med utradisjonell bruk utenom de
avlsmessige vurderingsområdene.
Bidrag til spalten skal være av fortellende karakter, og skal gjengi godt hundehold
og glede med å ha laika.
Om redaktøren anser bidragets innholdet til å ha et sterkt politisk motiv, eller
bære preg av kommersiell karakter, skal det framlegges styret og vurderes etter
NLKs målsettinger før trykking.
Godkjent av styret. Videreformidles til redaktør.

Sak 29.15

Eventuelt
-

Laikatreff 2016 v/Daniel Nilsen
Arrangementskomiteen ønsker å arrangere villsvintrening i Sverige i
2016, og har startet undersøkelser for sted og priser. Styret stiller seg bak
dette, og ønsker å støtte opp om dette så mye som mulig.

-

Informasjon ut til klubben ang arbeidet med søknad til NEKF og senere
NKK v/Ragnar Aspholm
(Teksten under publiseres også på facebook)
På årsmøtet for 2013 jfr referat vedtok Norsk Laikaklubb at det skulle
startes et arbeid med NEKF for å formalisere klubben og for å få vedtatt
formelle allsidighetsprøver.
NEKF fattet vedtak på at de er villige til å samarbeide om å få gjennom
allsidighetsprøver, og dette vedtaket gjelder fremdeles.
Norsk Laikaklubb får ikke formell status som klubb i NEKF, jfr referat
NEKF.D erfor vedtok Norsk Laikaklubb, jfr årsmøtereferat 2014, å søke
direkte medlemsskap i NKK og få raseansvaret for laikarasene.
Søknaden er under behandling i NKK og det vil bli gitt informasjon ved
tilbakemeldinger/svar på denne.
Dokumentasjon er gitt etter referater fra NEKF og Norsk Laikaklubb.

-

Styret etterspør informasjon om jaktchampionat halsende fuglehund
for laikarasene.
Uten formelt ansvar for laikarasene har ikke NLK forhandlingsmulighet på
tema.
Klubben sender en henvendelse til formelt ansvarlige med spørsmål om
hvilke utredninger som er gjort bak de bestemmelsene som foreligger i
dag, hvor laikarasene kan gå enkeltprøver, men ikke fellesprøver, som
igjen kan lede til championat. Videre arbeid mot evt championatprøver
for laikarasene må avventes til laikaklubben har en formell rolle i NKK

-

Ønsker at avlskontaktene kommer med en liten rapport ang. hva som
skjer på avlsfronten, eks. info om aktivitet og henvendelser de har fått.

Avlskontaktene kan inviteres til å møte på styremøtene for å informere
om avlsarbeid framover, og eventuelt kan de sende en liten
informasjonsmail til styret hvis de ikke har mulighet til å møte på
styremøtet.
-

Oppfølging av tillitsvalgte utenom styret.
Tillitsvalgte bør følges opp av styret slik at vi har kontroll på arbeidet som
gjøres. Framover skal sakslistene til styremøtene inneholde “saker under
arbeid” på hvert styremøte slik at de kan følges opp. Nestleder gis et
ekstra ansvar for å følge opp saker mellom styremøtene.

-

Medlemsservice rapporterer at medlemsmassen har økt noe, og er stabilt
god.

Knut Arild avsluttet møtet, og takker for et konstruktivt styremøte.

Referert av:
Daniel Nilsen

Underskrevet av:
Arild-Bjørn Solvang
___________________________
Underskrift

