NORSK GORDONSETTER KLUB
REFERAT

05.07.2021 KL 19:00

MØTETYPE

Styremøte, møte via Teams

DELTAGERE

Arvid Holme, Thomas Tollefesen, Pål Holden, Henriette Hansen, Marit Røberg, Wenche
Porsanger,
Ikke til stede: Fredrik Weberg-Larsen

PROTOKOLLFØRER

Marit Bjercke

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT
REFERAT FRA MØTE

Gjennomgang og godkjenning av referat.
Ingen kommentarer utover å følge opp vedtak.

INNKOMMEN POST
Innkommen post er flyttet til egne saker

Status fra Avlsrådet
Mona fra avlsrådet deltok på første del av møtet og gav korte orienteringer i følgende saker:
- Oppsummering helseundersøkelse og videre arbeid
Det gjenstår fortsatt noen detaljer og ikke minst kontroll av opplysninger for å kunne presentere resultatet
i undersøkelsen. AR kommer tilbake til styret når alt er klart.

DISKUSJON

- Utenlandske indekser, er svært tidkrevende å holde oppdatert.
AR er i kontakt med Jørgen Ødegård ang annen utregning av indekser, slik at denne bedres på utenlandske
hunder/ hunder med utenlandske hunder i stamtavla. Blir en testutregning i første omgang, for å se om
denne utregninga er en mulighet.
- GS cup apport og generelt
I påvente av at systemet for å registrere resultater i GS cup blir klart, har Marit påtatt seg oppgaven med å
registrere innrapporterte resultater.
Leder ordner overføring kontaktpunkt mot utvikler til klubbens sekretær slik at vi slipper et mellomledd som
kan forsinke prosessene med å klargjøre systemet mellom hver sesong.

KONKLUSJON

Forslaget sendes over til avlsrådet for høring.
Beslutning tas på senere styremøte.

GJØREMÅL

ANSVARLIG

Arvid ordner overføring av kontaktpunkt mot utvikler

Arvid

17/2021
DISKUSJON

Snarest/15. juli

Innkommen sak fra et medlem
Styret har mottatt et forslag om endringer av krav til «Godkjent avlshund» i NGK
Det er stor enighet i styret at tiden er moden for gjennomgang av kriteriene for godkjent avlshund.

KONKLUSJON

Forslaget sendes over til avlsrådet for høring.
Beslutning tas på senere styremøte.

GJØREMÅL

ANSVARLIG

Forslaget sendes til AR for gjennomgang

Arvid

18/2021

15. juli

Innkommen sak fra avlsrådet - arbeidsmengde
Styret har fått en epost fra leder i avlsrådet med beskrivelse av arbeidsmengden og belastningen som har
vært på AR over lengre tid.

DISKUSJON

Det er bra at klubbens medlemmer bruker AR, men dette kan også være svært tidkrevende. Det er
selvfølgelig svært mange henvendelser i forbindelse med kjøp av valp , valpelisten og avl generelt, men det
er også mange henvendelser på helse, indekser og annet. Dette kommer i tillegg til alle andre faste
arbeidsoppgaver som et avlsråd er pålagt å utføre.
Alt dette gjørs som frivillig arbeide, men når det kommer henvendelser via telefon, sms,
messenger/facebook, epost til nærmest alle døgnets timer, i helger o g ferier og med en forventning om
raske svar, er det forståelig at man kan kjenne på at dette begynner å tære på.

KONKLUSJON

Ulike løsninger ble diskutert for å avhjelpe arbeidsmengden til AR . Disse vil bli presentert når de er avklart
med de involverte.

GJØREMÅL

ANSVARLIG

FRIST

Svar blir utarbeidet og sendt tilbake til Mona/AR
snarest mulig

Marit R og Arvid

15. juli

09/2021
DISKUSJON

DK ARBEID – STATUS
Arbeidsgruppa gav en kort status på jobben som er gjort og fortsatt pågår.
Det er kalt inn til Teams-møte med alle DKer 11. August, for en gjennomgang av utkast til
ny instruksen.

KONKLUSJON
GJØREMÅL

ANSVARLIG

Arvid sender invitasjon til Teams-møte til samtlige DKer

Arvid, Fredrik og Henriette

EVENTUELT
FUGLEHUNDEN

Frist for innsending av stoff til neste nr av FH var 5. juli. Det meste er levert inn, men referat
og bilder fra spesialutstillingen kommer i dagene etter at denne avholdes 9. -11. juli. Dette er
tatt høyde for i FH.
Henriette har blitt kontaktet av Terje Dalen som ønsker å donere n oen av sine vandrepremier
tilbake til NGK. Dette setter styret stor pris på.

VANDREPREMIER

Det er en utfordring å finne gamle statutter for disse premiene. For en del år tilbake (12-15 år
siden) ble det gjort et forsøk på å rydde opp i de gamle vandrepremiene som har vært
sirkulert i klubben for mange mange år siden, men det viste seg å være nytteløst å nøste opp
i dette.
Henriette følger opp mot Terje Dalen.
Avlsrådet ønsker å delta på avlskonferanse som NKK arrangerer før jul en gang dersom tema
og innhold og tema på konferansen er av interesse og relevant.

NKK AVLSKONFERANSE/FYSISK
MØTE

Uansett bør det planlegges et felles møte mellom styret og AR i løpet av 2021. Pga Covid -19
har planlagte møter blitt avlyst, men nå virker det som om dette kan bli mulig å få
gjennomført.

PÅGÅENDE SAKER

Slutt kl 21:15

Det er viktig at styret følger opp egne vedtak og beslutninger og ikke minst avslutter
påbegynte saker. Her må hele styret bidra og det er aldri feil å rekke opp hånda og forsøke å
avlaste der en føler for det.

