
NORSK GORDONSETTER KLUB 

REFERAT 30.03.2020 

 
 
 
 

 

 

MØTETYPE Styremøte, telefonmøte kl 19:00 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 

Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Geir Søgård, Pål Holden, Marit R, Sverre Andersen fra sak 8 
Ikke til stede: Birthe Elvestad 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE 06.05.2019 

Gjennomgang og godkjenning av referat.  
Godkjent uten kommentarer 
 

MEDLEMSUTVIKLING 3/2020 

Vi er godt i rute mtp medlemsutvikling og ligger omtrent der vi pleier å være på denne tiden 
av året. 
 

 
     

        INNKOMMEN POST 

UTVDET FRIST 

E-post fra Magnus Rønning 19.3.20 om dispensasjon fra alderskravet i UK.  
Leder har svart på eposten 
 

  

 
 
 

06/2020 
Behandlet via E-post: 2 NYE MEDLEMMER I 
AVLSRÅD 

 

DISKUSJON 

Leder i AR har forslag til 2 nye medlemmer i avlsrådet 
 

- Anita Inderdal (vet.) 

- Eskild Bothner 

KONKLUSJON 
Styret ønsker de nye medlemmene velkommen og takker for innsatsen til Andreas Gomo 
Leistad som går ut av AR 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Leder i AR informeres Arvid utført 

 
 

07/2020 FORSLAG TIL NY LEDER I RU  

DISKUSJON 

Thomas Tollefsen er i dag nestleder i RU – raseutvalg. Han har blitt spurt om å ta over som 
leder. 
 

KONKLUSJON 

Thomas er villig til å påta seg oppgaven og styret støtter dette enstemmig. Selve valget 
foretas av RU under vårens Fuglehundting. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Arvid sender en henvendelse til RU om ovennevnte innstilling fra styret. Arvid  

 
 
 
 



08/2020 
DK STRUKTUR – BØR DEN FØLGE NY 
FYLKESSTRUKTUR  

VEDLEGG 

DISKUSJON 

Det vil være naturlig å se på dagens DK-struktur slik at den følger ny fylkesinndeling. 
Konsekvensen er færre DK’er  
 

KONKLUSJON 

 
Dette er en større prosess som styret vil jobbe med fremover. En må se på hele DK 
sammensetningen og inndelingen av distriktene. 
 
Det er også flere områder som enten mangler DK i dag eller har lite/ingen aktivitet, så dette 
bør også tas med i prosessen. Samtidig bør det sjekkes om alle dagens DKer motiverte til å 
fortsette i oppgaven. 
 
 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Geir påtar seg ansvaret for oppgaven og kontakter de forskjellige DKene 
og i tillegg må resten av styret jobbe for å finne DKer i de områdene 
som mangler. 
 

Geir  

  
 
 

09/2020 DATAHOUND – EN ANSVARLIG  

DISKUSJON Dette er et ansvar som i dag ligger i avlsrådet 

KONKLUSJON 

 
Pål Anders Wang i AR er pr. i dag ansvarlig for klubben sine oppdateringer av Datahound 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

   

 
 
 

10/2020 ARBEIDSFORDELING TIL STYRET  

DISKUSJON Styreinstruksen ble gått gjennom og oppgaver ble fordelt i det nye styret. 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Arvid oppdaterer oversikten og sender denne til styrets medlemmer Arvid  

 
 
 

11/2020 ARBEIDSPLAN BLADET FUGLEHUNDEN  

DISKUSJON 

Pål gikk gjennom arbeidsplanen for Fuglehunden, samt at leder til de forskjellige 
utgivelsene det kommende året ble fordelt.  
 
Pål har ansvaret for denne listen og vil ha en kort gjennomgang i hvert styremøte slik at vi 
hele veien er godt i rute i forhold til de frister og deadlines som gjelder. 
 
Henriette ønsker avløsning som redaktør for klubbsidene. Pål og Marit lager en annonse 
hvor vi søker etter ny redaktør. Denne skal etter hvert ut på hjemmesiden og på Facebook. 
 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL  FRIST 

Pål holder arbeidsplanen ajour og leder arbeidet med ny redaktør 
(Ny redaktør er nå på plass) 

Pål og Marit 
Fortløpende og 
annonse innen påske 

 
 
 



12/2020 REFERAT FRA MØTE I AR – AVLSRÅDET  

DISKUSJON Vedlagt referat fra møte i januar 

KONKLUSJON Kort gjennomgang av referatet. Tatt til orientering 

GJØREMÅL   

   

 
 
 

13/2020 REFERAT FRA SISTE MØTE I RU  

DISKUSJON Referat fra møte i januar 

KONKLUSJON 

Thomas gikk gjennom siste møtereferatet, samt at Geir gav tilleggsinformasjon. 
Styret tok orienteringen til etterretning  
 

GJØREMÅL   

   

 
 
 

14/2020 TOLKING AV VEDTAK PÅ GF OM HD  

DISKUSJON 

Avlsrådet ønske avklaring – tolking av vedtak på GF om videre oppfølging av HD arbeid. 
 
Fra referat: 
Asbjørn Eriksen hadde følgende forslag:   

• Nytt kulepunkt føres opp under «prioriterte oppgaver»: HD 

problematikk.  

  
Vedtatt med 139 stemmer. 

KONKLUSJON 

• Jobbe videre mot andre raseklubber, FKF og NKK for å finne en ensartet og 
holdbar røntgenmetode, samt et opplæringsregime for de veterinærer som vil bli 
godkjente innen HD røntgen. Dernest en digital avlesningsmetode hos NKK uten 
rom for feiltolkninger. 

• Jobbe videre med helseproblematikken rundt de forskjellige HD diagnoser. Hva er 
problemet? Er det noe problem? 

• Se på tidligere forskning og resultater rundt fødselstidspunkt, oppvekst og miljø og 
innvirkning på HD resultater. Ta iniativ til videre forskning på dette temaet samt 
annet forebyggende arbeid.  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Avlsrådet informeres  Arvid  

 
 
 
 

 EVENTUELT  

GS-CUP VINTER 2020 

Pga coronaepedemien er alle arrangement i Norge avlyst fra ca midten av mars. Også 
jaktprøver. Vinteren 2020 har det kun vært arrangert jaktprøver 4 helger og det blir 
muligens for tynt grunnlag å kåre vinnere i de forskjellige cupene for vinteren.  
 
Dette tas opp igjen på første styremøte i mai når vi har endelig status for vinteren.  
 

Høring på søknad om 
medlemskap i FKF fra Malvik 
FHK.  

Det er enighet om at NGK som raseklubb ikke vil komme med noen form for synspunkt i 
høringsfasen til FKF. Men saken tas evt opp igjen når sakspapirene til Fuglehundtinget 
foreligger. 
 

  

Slutt kl. 21:20 



 
 


