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MØTETYPE Styremøte, videokonferanse 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 
Arvid Holme, Geir Søgard, Sverre Andersen, Pål Holden, Thomas Tollefsen, Mona Himo 
Aakervik fra avlsrådet. Birthe Elvestad 

 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE 5.10.2020 

 
Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 5. oktober.  

En liten justering på tekst i punkt 35 ellers ingen kommentarer. 
 

  

 
     

        INNKOMMEN POST 

E-POST FRA FKF: Søknad om utstilling 2022. Dette er ivaretatt av sekretær. 

 

 
 

41/2020  AVLSRÅDET VEDLEGG 

DISKUSJON 

Leder i avlsrådet Mona Himo Aakervik deltok på dette punktet. 
 
Ola Dyrstad har trukket seg fra AR og dagens AR består nå av 4 personer. Dette er litt snaut og 

det er ønske om å få inn en til tre nye personer inn i AR. Styret og AR må sammen jobbe med å 
finne egnede personer som er villig til å gjøre en jobb.  
 

- Mona gikk gjennom referatet fra siste møte i avlsrådet punkt for punkt. Der det var 

nødvendig ble det korte diskusjoner. Utover det ble referatet tatt til orientering. 

 

Det er ønske om å se på utregningen av indekser på utenlandse hunder. AR har dialog med 

Ødegård om dette, samt at epost er sendt til samtlige raseklubber. Foreløpig har kun NVK 

svar og de har også diskutert problemstilingen. For å få endret på utregningen vil det 

muligens koste noen penger. AR sjekker opp evt økninger i kostnadene og melder tilbake 

til styret. 

 

- Status helseundersøkelse – Det var kommet inn svært få svar innen fristen på 

helseundersøkelsen. Det er derfor sendt en påminnelse/purring på sms, samt lagt ut 

påminnelse om å besvare undersøkelsen på hjemmesiden og på klubbens FB side. 

 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL   

   

 
 
 
 

 
 



42/2020 INNSPILL TIL RU OM NKK MEDLEM SKONTIGENT VEDLEGG 

DISKUSJON       

Vedlagt link – sak nr. 7 s.42 
https://www.nkk.no/getfile.php/132341006-
1602842563/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskapsm%C3%B8tet/Sakspapirer%20RS%202020.pdf 

 

Det er forslag fra styret i NKK inn til NKK RS om økning i medlemskontigent fra kr. 230,- til kr. 700,-. En slik 
økning er overhode ikke ønsket og styret ber RU samle seg om en felles uttale inn til FKF. 
 

 
KONKLUSJON 

FKF jobber allerede med dette og kommer ikke til å godta en økning på denne størrelsesordenen.  
 

   

 
 

43/2020 HANDLINGSPLAN BLADET FUGLEHUNDEN 
PÅL MORTEN 

ETTERSENDER 

DISKUSJON 

Pål gikk gjennom handlingsplan for FH nr 1 2021.  
Det er ønske om å få med presentasjon av årets hunder og evt vinnere av GS cup høst 2020 i FH 
nr 1. Dette kan være en utfordring da siste prøvehelg er siste helg i november og manusfrist er 
11. november. Men det dette har vært slik tidligere år og årets hunder har vært med i nr 1, så 

det bør være mulig også denne gang. 
 

KONKLUSJON 
Pål har dialog med redaktør, Karina, mtp manusfrister og muligheten for å få med vinnere i FH nr 
1.  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Oppgaver ble fordelt og frister ble gjennomgått. Alle  

 

 
 

44/2020 FORBEREDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021  

DISKUSJON 

I flg klubbens lover skal Generalforsamling være gjennomført innen utgangen av mars. Vi 
har tradisjon for å gjennomføre GF i månedskifte februar – mars.   
 
Styret diskuterte alternative datoer og ikke minst hvordan neste års GF kan eller må 

gjennomføres. Dette pga den pågående Covid-19 pandemien. 
 
 

KONKLUSJON 

Beslutning om dato må tas innen neste styremøte slik at alle lovpålagte frister kan 
overholdes. 

 

   

   

  
 

 

45/2020 RESULTATREGISTRERING   

DISKUSJON 

Vi besluttet tidligere i år å holde på dagens resultatregistreringsløsning ut året, for så å 

evaluere om vi skal fortsette slik eller gå tilbake til «gammel løsning». 
Styret diskuterte fordeler og ulemper med dagens elektroniske løsning og den gamle 
metoden hvor en person i AR hele tiden regnet ut fortløpende etter hver prøvehelg.  
 

Fordelen med dagens elektroniske modell er at hver og en har selv ansvaret for å legge inn 
egne resultater og listen vil dermed være ajour til enhver tid.  
 

KONKLUSJON 

Styret ønsker å fortsette med dagens elektroniske ordning med at hver og en er selv 
ansvarlig for å registrere oppnådde resultater i GS cup.  

Samtidig ønsker styret at det skrives noen få ord om etter hver prøvehelg slik at 
resultatene blir litt mer opp og frem på hjemmesiden og dermed blir det også mer fokus på 
selve GS cup på hjemmesiden.  

GJØREMÅL   

Styret ønsker at AR skriver noen ord etter hver prøvehelg. Dette blir 

gjeldende fra sesongen 2021. 
  

 
 

 

https://www.nkk.no/getfile.php/132341006-1602842563/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskapsm%C3%B8tet/Sakspapirer%20RS%202020.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132341006-1602842563/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskapsm%C3%B8tet/Sakspapirer%20RS%202020.pdf


46/2020 PRESENTASJON AV NY HJEMMESIDE  

DISKUSJON Den nye hjemmesiden begynner å ta form og styret fikk en rask presentasjon av denne. 

KONKLUSJON 
Styret er godt fornøyd med layout og design, men det er ønske om at sponsorer/annonsører 
kommer tydeligere frem.  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Arvid melder tilbake til utvikler Arvid  

 
 
 

47/2020 REGNSKAP PR. 30.9.20  

DISKUSJON Regnskapet pr 3kvartal er mottatt. Vi er godt i rute i forhold til budsjett.  

KONKLUSJON Styret tok orienteringen til etteretning 

GJØREMÅL   

   

 

 
 

48/2020 STATUS SPONSORARBIED   

DISKUSJON Orientering fra møte med Royal Canin (RC) 

KONKLUSJON 

Avtalen med dagens hovendsponsor, Royal Canin, går ut ved nyttår. Dette er en avtale vi 

har hatt i 3 år og Geir og Arvid har hatt innledende møte om å forlenge denne avtalen. 
Begge parter er godt fornøyde med samarbeidet og er postitive til fortsatt samarbeide. 
Klubben vil ha ytterligere kontakt med RC for å avstemme innhold i en eventuell forlengelse 
av dagens avtale før nyttår. 

 
I tillegg jobbes det med en type klubbantrekk/vest som vil kunne tilbys til klubbens 
medlemmer til en fordelaktig pris. Dette er ikke helt avklart enda, men informasjon vil bli 
lagt ut fortløpende så snart dette er avklart.  

 

GJØREMÅL   

Geir og Arvid holder dialogen fremover med RC   

 
 

 

 EVENTUELT  

  

  

  

Slutt: 21.20 


