NORSK GORDONSETTER KLUB
REFERAT

07.06.2021 KL: 19.00

MØTETYPE

Styremøte, videokonferanse via Teams

MØTELEDER

Arvid Holme

PROTOKOLLFØRER

Fredrik Weberg-Larsen
Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Pål Morten Holden, Henriette Hanssen, Fredrik WebergLarsen, Wenche Porsanger, samt at Trond Natland Tvedt fra avlsrådet var med
innledningsvis.

DELTAKERE

Ikke til stede: Marit Røberg, Marit Bjercke

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT
REFERAT FRA MØTE 10.05.2020

Gjennomgang og godkjenning av referat.
Ingen kommentarer til referatet

INNKOMMEN POST
Invitasjon til Generalforsamling Fuglehunden AS. Flyttet til egen sak

Status fra Avlsrådet
Avlsrådet presenterte arbeidet som pågår. Spesielt pågår det analyser i forhold i tilgjengelig data
på HD og indekser samt kloløsning og fordelinger i forhold til alder og andre interessante
parametere.
DISKUSJON

Det ble også informert om og diskutert arbeidet rundt ny RAS som pågår.
Det ble diskutert hvordan styret og avlsråd presenterer helsemessige prosesser og midlertidige
resultater gjennom styrereferater og endelige rapporter og konklusjoner.

KONKLUSJON

GJØREMÅL

Styret ønsker størst mulig åpenhet rundt pågående prosesser, og ønsker å presentere all
tilgjengelig informasjon gjennom både referater og andre kanaler – men med tydelig beskrivelse i
forhold til usikkerhet og preliminære konklusjoner for å unngå unødvendige debatter.
ANSVARLIG

FRIST

Arbeidsplan Bladet Fuglehunden
DISKUSJON

Pål Morten informerte om status på artikler og reportasjer for neste nummer av Fuglehunden.
Ansvar for de ulike reportasjene, føljetongene og artiklene er plassert, og i rute. Henriette skriver
styrets spalte.

KONKLUSJON

Er i rute i henhold til plan.

GJØREMÅL

15/2021

DISKUSJON

ANSVARLIG

FRIST

Generalforsamling Bladet Fuglehunden
Vi har mottatt invitasjon til Generalforsamling i Fuglehunden AS 15. Juni. Arvid tar ansvar for
deltakelse
Vi har også blitt forespurt om å foreslå kandidater til valg, men har ikke funnet kandidater.

KONKLUSJON
GJØREMÅL

ANSVARLIG

Delta på Generalforsamling

Arvid

09/2021

FRIST

Status DK arbeid
Det arbeides med et oppdatert planverk for DK-rollen i forhold til organisering og geografi.

DISKUSJON

Det oppdateres også veileder for DK-rollen, med fokus på aktiviteter og rammeverk.

KONKLUSJON

Henriette, Arvid og Fredrik utarbeider forslag og dokumenter og kontakter de ulike DK'er

GJØREMÅL

ANSVARLIG

FRIST

Revidere veileder og organisering

Arvid, Henriette og Fredrik

Neste styremøte

16/2021

Sponsor status
Arvid presenterte status i forhold til gjeldende og fremtidige sponsorer/samarbeidspartnere.

DISKUSJON

KONKLUSJON

Det ble diskutert å utarbeide en mer overordnet og tydelig "innsalgspakke" for å øke verdien av
slike avtaler, med ulike ytelser.
Fredrik lager et utkast til avtalegrunnlag

GJØREMÅL

ANSVARLIG

FRIST

Forslag til "samarbeidsavtaler"

Fredrik, Arvid

Neste styremøte

Eventuelt
SPESIALUTSTILLINGEN

Spesialutstillingen i Dalholen avholdes lørdag 10. Juli som tidligere. Det meste er på plass og i rute
i forhold til arrangementet.

DANSK
GORDONSETTERKLUBB

Arvid svarer opp henvendelsen formelt i forhold til invitasjonen til DGSKs 100 -års jubileum i Mars
2022

GORDON CASTLE

Arvid følger opp utestående leieinntekter fra 2020 på Gordon Castle

KLOLØSNING

Viktig at alle prosesser i regi NGK baseres på faktaopplysninger og faglige råd. Strategi og delmål i
kloløsningsprosjektet diskuteres videre med avlsrådet for revisjon.

DONASJON AV PREMIER

Klubben har fått henvendelse om donasjon av ulike vandrepremier. Henriette kartlegger og holder
kontakt.

Slutt kl 21:20

