
 

 

 

Innkalling til styremøte for 
samtlige styremedlemmer. 
Vara kalles inn ved forfall 

Styremøte i Norsk laikaklubb 
Innkalling sendt på e-post den: 
Dato: 
Av: 

Forfall meldes til sekretær 
Johan Slåtsveen 
Møteleder: EK 
Referent: JS 

Møtedato: 23/9.2013 
 

Sted: Telefon Tidspunkt: 20.30 

Møtedeltagere 
Styret: Eirik Krogstad, Henrik Dedorsson, Arnt Åge Skreå, Frode Skjærbekk, Arild-Bjørn Solvang, 
Johan Slåtsveen (kun sekretær uten stemmerett).  
Andre: 

SAKSLISTE 

Sak nr. Beskrivelse Vedtak 

1.09.13 Planprogram. Det kom ønsker i møtet på at høringsfristen på 
utlagte prøver forlenges med 14 dager. Første høringsrunde blir da 
fra 25. september til 15. oktober. 

Enstemmig 

2.09.13 Offentliggjøring av møteinnkallelser og referat. Det var enighet om 
at både innkallelser og referat blir offentliggjort på vår 
hjemmeside. Instruks for hva som blir utlagt må lages, sammen 
med retningslinjer til frister for saker som skal tas opp på møtene. 
Saker som omhandler personer vil ikke bli offentliggjort. Der er det 
kun innsynsrett for de personer det gjelder. 

Enstemmig 

3.09.13 Nytt påmeldingsskjema og skogsprotokoll med 
avkrysningsmulighet for at eier/fører samtykker til offentliggjøring, 
ble vedtatt. Det bør velges en annen grønnfarge på skogsprotokoll 
p.g.a. vansker med kopiering. 

Enstemmig 

4.09.13 Sak fra det tidligere jaktprøveutvalget ang prøveperioder og 
hyppighet på dommermøter i.h.h.t. vedtatt handlingsplan.  
Hyppighet og gjennomføringsmodell vil bli tatt med som eget 
punkt når allsidighetsprøvene blir lagt ut til høring. Da vil det bli 
opp til medlemmene å komme med modeller og eventuelt hvor 
ofte dommermøter skal avholdes. Det må ses på hvilken 
gjennomføringsmåte som er mest praktisk gjennomførbar. Da det 
kan være lange avstander mellom dommere bør det ses på om 
møtene kan løses med telefonmøter. Styret vedtok at dette legges 
ut til offentlig høring sammen med regelverket. 

Enstemmig 

5.09.13 Brev fra avlsutvalg som omhandler krav til jaktprøve for oppnåelse 
av UCH og JCH. Enighet om at laikaer skal oppnå samme 
premiegrad som elghund/spets på alternative viltslag som 
fugl/villsvin. Brevet revideres og legges frem for styret. 

Enstemmig 

6.09.13 Skal laikaklubben arbeide for å løsrive seg fra NEKF og stå direkte 
under NKK?  Styret var enig i at det dannes en komite på minst 3 
personer som utreder for- /bakdeler ved en løsrivelse. Komiteen 
skal utarbeide en rapport som legges frem for styret før årsmøtet.  
Etterlysning på forslag til personer som skal sitte i komiteen skal 
kunngjøres på vår hjemmeside. 

Enstemmig 



7.09.13 Medlem ønsket å redegjøre for at det var en henvendelse fra 
grunneierne av prøveterrenget som dannet grunnlaget for 
spørsmål på Facebook om jaktprøveutvalgets syn på videre 
fremdrift av allsidighetsprøvene. 

Enstemmig 

8.09.13 Eventuelt.  
Henrik skal prøve å skaffe en Protector beskyttelsesvest som kan 
prøves av de fremmøtte på vår samlet prøve ved Randsfjorden i 
november. 
 
Saksliste manglet punkt om godkjennelse av innkalling og saksliste. 
Det skal være med på hver saksliste heretter. 

Enstemmig 

 

Vi bekrefter herved at opplysningene gjengitt i referatet ovenfor er korrekte, og at de er i samsvar 
med styrets ønsker og vedtak. 

Sted og dato:  Sted og dato: 
 

Underskrift 
 
Arnt Åge Skreå 

Underskrift 
 
Frode Skjærbekk 
 
 
 

  

 


