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MØTETYPE Styremøte, videokonferanse 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 

Arvid Holme, Geir Søgård, Pål Holden, Thomas Tollefsen, Marit Røberg, Mona Himo Aakervik 
fra avlsrådet. Sverre Andersen fra sak 50/2020 
Ikke til stede: Birthe Elvestad 

 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE 2.11.2020 

 
Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 2 november. 
Ingen kommentarer til referatet 

  

 
     

        INNKOMMEN POST 

 Ingen innkommen post som trenger ytterligere behandling av styret 

 
 
 

49/2020  AVLSRÅDET VEDLEGG 

DISKUSJON 

Leder i avlsrådet er invitert til å delta på møte 
 

- Status helseundersøkelse – Fortsatt skuffende få som har svart på undersøkelsen som ble sendt ut før 

jakta. Det har vært purret opp to ganger og det fortsatt kun rundt 200 av 700 som har besvart 

helseundersøkelsen.  

Spørsmålet er – hva kva vi gjøre for å få flere til å svare? Vil en utloddingsgave trigge flere til å svare? 

Arvid sjekker opp hva som kan finnes som sponsorgaver til dette.  

Alternativet er at styret og AR fordeler listen mellom seg og begynner å ringe til de som ikke har svart.  

  

- Status nye medlemmer i AR – Det jobbes med å rekruttere nye medlemmer inn i avlsrådet 

 

- Det har vært ønske fra AR om å innføre en egen GS Cup for apport prøver– noe som styret er positive til. 

Forslag til regler for denne cupen er oversendt til styret og disse støttes. Så da blir det en ny cup til neste 

vår og sommer: GS-cup apport hvor det skal kåres vinnere i UK og i AK. 

 
- AR ønsker at alle som annonserer kull skal levere en veterinærattest på at avlsdyrene er klinisk friske. 

Denne attesten må ikke være eldre enn 2 år. AR ønsker også at godkjente avlshunder skal levere ny attest 

hvert annet år til.  

Styret støtter disse forslagene og AR informerer om tiltakene på hjemmesiden. 

 

GJØREMÅL   

Arvid sjekker utloddingsgave (r) dersom dette blir aktuelt   

 
  

 
 
 
 
 

 



 
 
 

50/2020 DK’en SIN ROLLE  

DISKUSJON 

Det er varierende aktiviteter ute hos klubbens distriktskontakter (DK). I tillegg er det flere områder hvor 
det ikke er noen DK i det hele tatt.  
Bør styret oppfordre våre DK’er til mer aktivitet i sine områder? Eller er viktigste “jobben” å være rådgiver 
til sine medlemmer? 
 
Hva skal til for å få flere bidragsytere i distriktene og hva ønsker medlemmene egentlig av sine DKer? 
 

KONKLUSJON 

DKer inviteres til et Teamsmøte over nyttår sammen med deler av styret for å drøfte DKens rolle. 
 
I forkant av denne forberedes en spørreundersøkelse til klubbens medlemmer som vil gi en pekepinne til 
hvilke forventninger et vanlig medlem har for sin DK. 
Denne undersøkelsen skal være lett tilgjengelig på hjemmesiden for medlemmene. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Pål forbereder undersøkelsen til 
medlemmene med relevante spørsmål 

Arvid, Geir, Thomas, Pål  

 
 

   

51/2020 HANDLINGSPLAN BLADET FUGLEHUNDEN  

DISKUSJON Pål Morten gikk kort gjennom handlingsplan for FH nr 2 2021. Thomas skriver leder. 

KONKLUSJON 

Stoff ble gjennomgått og oppgaver ble fordelt.  
 
Da artikkelserien «Talentsperideren» ble opprettet, var dette med tanke de hundene som nylig har gjort 
inntrykk på den som skriver artikkelen. Vi forsøker å dreie skrivingen mot opplevelser siste året. Pål f ølger 
opp mot red. i FH. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

   

 
 
 

44/2020 FORBEREDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021 fortsetter  

DISKUSJON 
Generalforsamling 2021 blir 2. mars på Gardermoen. 
 

KONKLUSJON 

Vi tar utgangspunkt et på et fysisk møte, men styret må også være åpne for å måtte gjennomføre GF som 
videokonferanse via Teams el dersom Covid-19 pandemien og de gjeldende smittevernregler som råder når 
det nærmer seg krever dette.  
 

GJØREMÅL 
Marit sjekker opp med aktuelle steder på Gardermoen og melder dette til Styret. 
Marit offentligjør også dato for tid og sted på klubbens hjemmeside i hht klubbens 
lover. 

 

  
 
 
 
 

52/2020 DISTRIBUSJON AV MEDLEMSLISTE   

DISKUSJON 

Enkelte ønske oversikt over medlemmer i sitt distrikt og noen vil ha hele listen for å kunne utføre sitt 
dugnadsarbeid effektivt. 
 

KONKLUSJON Styret ønsker å legge til rette for å kunne distribuere medlemsliste, men GDPR må overholdes.  

GJØREMÅL Rutinebeskrivelse på hvordan dette løses er i prosess. Marit R holder i denne.  

 
 
 
 



48/2020 STATUS SPONSORARBEID fortsetter  

DISKUSJON 

Status Royal Canin – møter er gjennomført  
Det har også kommet andre forslag til hovedsponsorer, men disse mangler system rundt distribusjon til 
både for salg og for levering til arrangementer. Inntil slike ting er på plass vil ikke slike alternativer komme 
med i betraktningen. 
 
Det jobbes også fortløpende med andre virksomheter mtp samarbeide med klubben som klubbklær ol. 
  

KONKLUSJON  

GJØREMÅL   

   

 
 

 EVENTUELT  

INNMELDT SAK FRA GEIR 

Årets prestasjon – burde det vært delt ut en pris for årets prestasjon? 
Styret ønsker at det utarbeides et forslag til regelverk før dette evt besluttes. Geir og Marit B 
gjør dette og sender til styret for behandling. 
 

ORIENTERING FRA RU 

Thomas orienterte kort om hva RU jobber med om dagen.  
Det er ønske om at referater fra RU møter oversendes til styret snarest etter at RU møter er 

gjennomført, slik at styret har anledning til å følge med på, og sette seg inn i saker derfra. 

STATUS NKK  

Medlemskontingent og gjennomføring av NKK RS. NKK RS er utsatt til 2021 så punktet ble 
ikke diskutert på nytt. 
 

  

Slutt 21:35 


