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MØTETYPE Styremøte, videomøte Teams 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 
Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Geir Søgård, Pål Morten Holden, Sverre Andersen, Marit 
Røberg, Birthe Elvestad 

 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE 30.03.2019 

Gjennomgang og godkjenning av referat.  
Referat fra styremøte 30.03.2020 ble godkjent uten kommentarer. 

 

  

 
     

        INNKOMMEN POST 

TOPP TREFF E-post med spørsmål om Topp-Treff blir arrangert. Svart tilbake pr epost 

  

 

 
 

15/2020 ØKONOMISTATUS 1. KVARTAL   

DISKUSJON Regnskap for 1. kvartal ble kort gått gjennom.  

KONKLUSJON 
Vi er godt i rute mtp løpende utgifter og kostnader. Regnskapet er ikke periodisert. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

16/2020 DEN ØKONOMISKE SITUAJONEN I NKK  

DISKUSJON 

FKF hadde 28.4 2020 møte med NKK vedrørende den økonomiske situasjon for NKK og 
lån/bidrag fra forbund og klubber.  

FKF ber de enkelte klubber avvente til dialogen med JD er gjennomført i løpet av neste uke. 
(uke 19) 
 
Samarbeidsavtalen mellom FKF og NKK ønskes. Thomas sørger for å få denne fra FKF. 

 

KONKLUSJON Styret avventer ytterligere svar fra FKF. 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Thomas skaffer samarbeidsavtalen mellom NKK og FKF Thomas  

 

 
 

17/2020 BLADET FUGLEHUNDEN  

DISKUSJON 

På grunn av koronasituasjonen har det vært få arrangementer i vinter og svært liten aktivitet  
generelt med hund. Dersom det kommer forslag om å hoppe over et nr. av FH – hvilken 
innstilling har styret til dette? 



 
Styret diskuterte ulike alternativer og dersom det skulle komme et forslag om å hoppe over 

et nr. av FH, støtter styret i klubben dette.  
 
Handlingsplan for FH nr. 4 ble gått gjennom og oppdatert med dagens situasjon. 
 

KONKLUSJON Dette er styret i Fuglehunden som avgjør 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

   

  
 

 

18/2020 AVLSRÅDET  

DISKUSJON 

Styret gikk gjennom siste møtereferatet til AR.  
Det ble diskutert retningslinjer for avlsråd. AR kommer tilbake med innspill som styret 
behandler på et senere tidspunkt. 
 

Innmeldt forslag fra et medlem i klubben om endring av høyde på GS ble diskutert – 
vurdert etter ønske fra AR. 
 

KONKLUSJON 

Styret ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å gå videre med forslaget om å endre høyde 
på GS. 

 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

   

 
 
 

19/2020 AKTIVITET 2. HALVÅR  

DISKUSJON 

På grunn av koronasituasjonen, er det fortsatt usikkerhet mtp aktiviteter fra mai og 
fremover. For NGK’s del gjelder dette bl.a. Unghundfremvisningen, Spesialutstilling i juli, 

Topptreff, jaktprøver. 

I skrivende stund åpnes det mer og mer for aktiviteter og så sant myndigheter, NKK og FKF 
tillater det, vil vi arrangere det som er terminfestet. Dog må vi forholde oss til de 

retningslinjer som hele tiden råder, og nødvendige tilpasninger vil bli gjort fo r å oppfylle 
myndighetenes krav. 

* Spesialutstilling – ja, men avventer presiseringer fra NKK. Skal komme i uke 19.             
* Unghundfremvisningen - ja, men avventer presiseringer fra NKK. Skal komme i uke 19.              

* ToppTreff – kjøres som vanlig, men er utfordringer med overnatting. Vil bli kjørt som 
treningssamling.  
* Trysil 1 – kjøres som vanlig, men er utfordringer med innkvartering for dommere – jobbes 

med alternativer 

Felles for alle aktiviteter fremover er at vi vil informere detaljert under hvert arrangement 
(på hjemmesiden og på FB siden til klubben) om hvilke tiltak som er gjort/må gjøres for å 
kunne avholde arrangementene. 

 
I tillegg vil det bli arrangert Apportbevisprøver. Informasjon om dette vil også legges ut på 
klubbens hjemmeside. 

KONKLUSJON Vår aktivitet vil bli tilpasset til enhver tid gjeldende smittevernregler. 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Informasjon til hvert arrangement vil bli oppdatert fortløpende  Alle ansvarlig/Marit  

 
 

 
 
 
 

 



20/2020 RU - RASEUTVAL  

DISKUSJON 

Orientering fra Thomas  

 
Innmeldt sak fra Geir: Utvidelse av VK billetten 
Jaktprøve sesongen høsten 2019 ble svært amputert mtp den «mystiske» 

hundesykdommen som florere og vinteren 2020 ble mer eller mindre avlyst i sin helhet.  
 
Mange hunder vil forsvinner ut av VK (Kanskje flere som ville ha fornyet billetten gjennom 
VK premier.) Vi ser jo allerede nå at flere prøver har hatt utfordringer med nok påmeldinger 

til VK. Dette kan skape problemer med å fylle opp VK partiene tilstrekkelig for å kunne 
avholde partiene 
 

Motsatt virkning blir det i AK der disse VK-hundene må inn for å forsøke å oppnå ny 1.AK, 
med den kapasitetsutfordringen det vil medføre i kvalitetsklassene. 
 
Styret diskuterte forslag om å utvide VK-billetten med x antall mnd. Dette blir oversendt RU 

 
 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL   

Thomas tar dette med inn i RU møte   

 
 
 

 

21/2020 IDEDUGNAD  

DISKUSJON 

 

Medlemsøkning – hvordan kan vi øke antall medlemmer? Forskjellige tiltak ble diskutert 
 
Bruk av sponsorer på Grotli-prøven: Blir ivaretatt av Geir, Marit B og Arvid 

 
Status sponsorer: 
Det jobbes kontinuerlig med nye sponsorer. Avtalen med Royal Canin går ut 31.12.20 og 
jobben med å knytte til oss ny hovedsamarbeidsavtale er startet.  

 
Grasrotandelen – Marit sjekker ut. 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL   

   

 
 
 

 
 

 EVENTUELT  

  

  

  

 
Slutt: 21:15 

 


