Saksliste

Møtedato: 27.01.16

Styremøte i Norsk Laikaklubb
Forhåndsvarsel sendt: 09.01.2016
Innkalling sendt på e-post: 25.01.2016
Sted: Skype

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

Møtedeltagere:
Med stemmerett: Knut Arild Breda, Arild Bjørn Solvang, Ragnar Aspholm, Morten Nesheim, Arnt Åge
Skreå, Daniel Nilsen.
Uten stemmerett: Tommy Sønsterud og Terje Tovmo (avslkontakter)

Sak 30.16

Godkjenning av saksliste og innkalling. Innsamling saker til “Eventuelt”.
Godkjent.
Valg av 1 person til å signere protokoll
Ragnar Aspholm velges.

Sak 31.16

Sak 32.16

Informasjonssaker:
- Status NKK / NEKF v/arbeidsgruppa
Ragnar informerer:
Vi har ikke fått noen tilbakemelding på søknaden til NKK.
Det har vært purret flere ganger, og arbeidsgruppa fortsetter å etterspørre
svar.
- Status fra avlskontaktene i NEKF – kommer i sak 33.15
- Tilskudd til arrangementkomiteen:
Forespurt kandidat hadde ikke tid. Ingen andre kandidater.
- Laikatreff 2016.
Ingen ny informasjon.
- Informasjon fra andre verv.
Nytt medlemsblad er på gang, og vil komme så snart det er klart. Det er mye
arbeid, og lite stoff foreløpig.
- Informasjon fra medlemsservice.
Ok tilvekst i 2015, med økning på antall medlemmer.
Årsmøte
Saksutredning:
Viser til tidligere mailkorrespondanse.
Resultat av avstemming på Facebook:
Flå med overnatting: 13 har stemt for Flå med overnatting.
Dato og frister for saker må bestemmes og kunngjøres for medlemmene minst 8
uker før møtet.

Innkalling må sendes pr post, e-post eller i medlemsblad minst 3 uker før møtet.
Vedtak:
Årsmøtet avholdes på Jakt- og Fiskesenteret på Flå.
Lokaler bestilles, innkalling skrives og sendes medlemmene snarest.

Sak 33.16

Orientering avlskriterier østsibirsk laika
(Avlskontaktene kalles inn til møtet)
Saksutredning:
Orientering rundt mandat/virkeområde til avlskontaktene.
Avlskontaktene vi har i dag ble foreslått og valgt for å representere Østsibirsk
laika i elghundforbundet, og har derfor lagt sitt fokus der. Det er også av deres
interesse å fortsette med denne rasen, da det er den rasen de har erfaring med.
Avlskontaktene har flere ganger blitt kontaktet med spørsmål angående REL og
VSL, og har formidlet kontakt og valper ved flere anledninger. Dette er
selvfølgelig noe de gjør med glede, men understreker allikevel viktigheten av å få
inn flere personer i utvalgene som kan disse rasene bedre.
Hjemmesiden oppdateres for å understreke dette.
Norsk Laikaklubb søker fortsatt kandidater som kan representere rasene
Vestsibirsk laika og Russisk-Europeisk laika. Dette ble opplyst på årsmøtet hvor de
foreslåtte representanter ble valgt til å representere ØSL. Bakgrunnen for saken
var at tidligere representanter ikke var lenger i dialog med NEKF og at NEKF
etterspurte mindre utagerende representanter for laikarasene for å fortsette
arbeidet. Dette blitt skrevet fler ganger, også på facebook. Styret i Norsk
Laikaklubb ser det som sin oppgave å få fram informasjon om hva som trengs,
ikke å gjøre oppgavene. Det må være opp til enkelte medlemmer å støtte
organisasjonen, derfor trengs det representanter, og forslag på kandidater
sendes valgkomiteen, som eventuelt fremmer de for årsmøtet.
Orientering rundt avlskriteriene for østlaika. Avlskriterier for østsibirsk laika er godkjent og vedtatt.
Vi avventer med å publisere disse på vår hjemmeside til de er kommet ut på
nettsidene til elghundforbundet. Vi vil også vente med å publisere kull og
avlshunder til dette er publisert av elghundforbundet.
Et enstemmig styre mener at det er i Norsk Laikaklubbs største interesse å få
foreslått avlskriterier for VSL og REL slik at avlsarbeidet kan systematiseres på en
ordentlig måte. Derfor bør representanter for rasene på plass snarest.

Sak 34.16

Eventuelt
Premierte hunder på hjemmesiden:
Når klubben publiserer premieringer på hunder, må alle godkjente slags
premieringer fra NKK- godkjente arrangementer tas med, som eks
bandhundpremieringer og sporpremieringer, osv.
Likeledes er det viktig å skille på hvilke resultater som er tellende i avlstrategien

for rasene, og dette må framkomme i publiseringen.

Referert av:

