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NORSK GORDONSETTER KLUB 

AGENDA 29.06.2020 KL 19:00 

 
 
 
 

 

 

MØTETYPE Styremøte, telefonmøte 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Styret 

DELTAKERE 
Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Pål Holden, Geir Søgård, Marit Røberg, Sverre Andersen 
Ikke til stede: Birthe Elvestad 

 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE 18.05.2020 

Gjennomgang og godkjenning av referat.  
Ingen kommentarer. 
 

  

 
     

        INNKOMMEN POST 

 

Styret behandler forløpende saker pr telefon og epost mellom styremøtene og tar om nødvendig en kort 
oppsummering på styremøtene.  
Ingen henvendelser mellom siste styremøte og dette møtet er noe som bør eller må protokollføres. 
 

 
 
 

23/2020 Hjemmesiden til NGK  

DISKUSJON 

Klubbens hjemmeside er moden for oppgradering, eller aller helst en helt ny side som er 
mer moderne og brukervennlig enn det dagens hjemmeside er.  
 
Leder og sekretær har hatt et innledende møte med en leverandør som tilbyr slike tjenester 
for å kartlegge omfanget, samt hva vi kan forvente av kostnader ved å opprette en ny 
hjemmeside. 
 

 KONKLUSJON 

Styret gir leder fullmakt til å forhandle videre med leverandører og innhenter pris tilbud fra 
et par aktører.  
 

   

Arvid vil lede arbeidet med ny hjemmeside og knyter til seg nødvendig 
hjelp og kompetanse i og utenfor klubben.  

Arvid  

 
 

24/2020 AVLSRÅDET VEDLEGG 

DISKUSJON 

1. Avlsrådet har laget et utkast til retningslinjer for AR og har oversendt denne til styret 

for gjennomgang. 

2. Avlsrådet ønsker å publisere ny indeksliste på hjemmesiden og ønsker styret sine 

tanker rundt dette. 

3. Kloløsning og tiltak for å få det lagt inn i database 

4. Spørsmål fra medlem om kloløsning 

5. Innsendt forslag fra AR: Liste over anbefalte veterinærer HD-røntgen?  

KONKLUSJON 

1. Pål og Thomas ser på denne i fellesskap og gir AR en tilbakemelding. 

2.  Styret er i utgangspunktet ikke negativ til dette, men ønsker svar på noen spørsmål: 

- kvalitetssikre slik at tallene som publiseres er riktig. Bl.a mtp utenlandske hunder og 

importer.  
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- Listen inneholder duplikater og hvilke av disse blir registrert på listen? Samme hund 

kan ligge inne med to forskjellige reg.nr (f.eks. med et svensk reg.nr og et norsk 

reg.nr) og samme hund kan da ha forskjellige indekser. Listen bør også inneholde 

hunder som er aktuelle og som lever i dag og ikke hunder som ikke er i live. 

- Samtidig må det legges med en enkel forklaring som forteller hva en slik liste 

inneholder, samt hvorfor listen legges ut. 

3. Foreløpig tiltak blir å komme med sterke oppfordringer til eiere om å melde inn 

kløløsning 

4. AR har laget et utkast til svar som leder har sendt videre. 

5. Styret har vurdert saken med en anbefalt liste over veterinærer for HD røntgen. Det 

anses som lite gunstig med en slik liste, da vi ser for mange usikre momenter fra en 

slik vurderingsliste. Flere veterinærer med lav HD frekvens har også svært få individer 

som danner grunnlaget. Samtidig kan vi heller ikke si at det er de som fremkommer 

med lav frekvens er de som bør prioriteres benyttet, da det ikke sier noe om hva som 

er rett. 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

   

 
 
 

25/2020 INSTRUKS REDAKTØR  VEDLEGG 

DISKUSJON Vedlagt instruks for gjennomgang og godkjenning 

KONKLUSJON 
Instruks for redaktør på klubbsidene i FH er skrevet. Styret gikk gjennom denne og 
godkjente denne enstemmig 

GJØREMÅL   

   

 
 
 
 

26/2020 NYTT MEDLEM I GULLMERKE KOMITE  

DISKUSJON 
I dag er det kun et medlem i gullmerkekomiteen og det er Bjørnar Boneng. Han har ved 
flere anledninger ønsket et medlem til i komiteen. 

KONKLUSJON 

På møtet kom det opp forslag om å spørre på Marit Bjercke om hun kunne tenke seg å bli 
med i komiteen og dette svarte hun ja til. 
 

GJØREMÅL   

Leder informerer Bjørnar om det nye medlemmet i gullmerkekomiteen   

 
 
 
 

27/2020 FUGLEHUNDTINGET  VEDLEGG 

DISKUSJON Saksmappen til Fuglehundtinget ble gått gjennom og de forskjellige sakene ble diskutert. 

KONKLUSJON 
Thomas Tollefsen stiller på årets Fuglehundting på vegne av NGK og har med seg mandat 
fra styret. 

GJØREMÅL   

   

 
 
 

 EVENTUELT  

SAK 22/2020 - OPPFØLGING 

Status og svar fra FKF - eventuelt tiltak NKK støtte  
Avventer fortsatt svar fra NKK og FKF før vi kan konkludere. 
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BLADET FUGLEHUNDEN 

Gjennomgang av handlingsplan. Pål gikk kjapt gjennom oppdatert handlingsplan til 
kommende nummer i FH. 
Etter 7 år har Henriette Hanssen valgt å trekke seg og ny redaktør er på plass.  
Styret ønsker å takke Henriette for utmerket innsats gjennom 7 år som redaktør i FH. 
Samtidig ønsker de velkommen til den nye redaktøren, som heter Karina Stokke Mæhle 
 

TILTAK MOT USERIØS OPPDRETT Utsettes til neste styremøte. 

STØTTEERKLÆRING – 
OPPBÆKKING  

Styret har mottatt en epost fra Erik Petersen om utvikling av rasen. Det er med stor 
bekymring en ser mer og mer av typen show dogs og ikke den typen jakthund vi ønsker oss 
her i Norden. Brevet er bifalt av både Svensk og Finsk GS klubb. I denne saken stiller Geir 
Søgård seg inhabil 
 
JA, styret støtter absolutt dette brevet da vi ønsker å beholde gordonsetteren som jakthund. 
 

FELLESUTSTILLING VEST 
Arvid og Thomas følger opp. 
 

GENERALFORSAMLING 
FUGLEHUNDEN 

Informasjon fra generalforsamlingen i mai. Kort orientering fra dette møtet. 

  

 
 
Slutt: 22:20 
 
 
 


