
NORSK GORDONSETTER KLUB 

REFERAT 16.08.2021 

 
 
 
 

 

 

MØTETYPE Styremøte, møte via Teams 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 

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

 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE  

Gjennomgang og godkjenning av referat.  
Ingen kommentarer 
 

  

 
     

        INNKOMMEN POST 

E-POST FRA 
FKF 

Medlemsklubbene har mottatt en epost fra FKF vedr vedtagelse av årsregnskapet 2020 og søknad om 
momskompensasjon. 
Fuglehundtinget vil bli avholdt i november, men imidlertid må det før da foreligge et revidert regnskap som kan 
legges til grunn for Momskompensasjonen.  
 
Arvid følger opp mot FKF og gir svar innen fristen som er 25. august. 
 

  

 
 

 BLADET FUGLEHUNDEN   

DISKUSJON 

Styret gikk raskt gjennom arbeidsplanen for neste nr av FH. Frist for innsending av stoff er 
22. september. 
 

 
 

19/2021 Innkommen sak   

DISKUSJON 

Styrets leder har mottatt en telefon fra et medlem med ønske om at styret tar opp 
følgende:  

* Gi prioritert start på prøve for de som mangler 1. UK 
* Gi mulighet for å arrangere prøver utenom terminliste 
  

Innmeldte saker ønskes i utgangspunktet å komme skriftlig til styret slik at ordlyden blir slik  
innmelder ønsker.  Styret har allikevel diskutert forslaget og konkluderer følgende: 

  
Pkt 1: Gjeldende jaktprøvereglement gir ikke arrangør anledning til å prioritere hunder som 
er påmeldt innenfor påmeldingsfristen. Alle skal her trekkes på likt grunnlag.   
 
Pkt 2: Jaktprøver må søkes og terminfestes, og det vil slik vi ser det ikke være 
gjennomførbart å søke og arrangere nye arrangementer innen den samme høsten som vi er 
i.  

  
Tanken er god, men slike forslag bør prosesseres i forbindelse med revisjon av 
jaktprøvereglementet. Temaet var også oppe i 2020 med samme svar. 
 

GJØREMÅL  FRIST 

Arvid informerer tilbake til forslagstiller  20. august 



 
 
 

09/2021 Status DK arbeid  

DISKUSJON 

 
Det har vært gjennomført et møte mellom DKer og deler av styret via Teams. Det var et 
godt møte hvor tanker og ideer ble luftet, samt gjennomgang av forslag til ny DK 
instruks/veileder. 
 
Konklusjonen er at slike møter er verdifulle og lar seg godt gjennomføres via Teams. Det vil 
legges opp til møte to ganger i året fremover. 
 

KONKLUSJON 

Henriette renskriver referatet og Fredrik jobber videre med DK instruksen. 
 
Etter ønske fra DKene lager Henriette en lukket DK gruppe på Facebook og legger til DKene 
her.  
 
Styret ønsker også at lokale FB sider og grupper skal ha like navn, slik at det er lett å 
kunne søke opp de forskjellige gruppene uavhengig av geografi. Henriette følger opp dette.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Oppgaver er fordelt blant de som har ansvar for DK-apparatet  Henriette og Fredrik Neste styremøte 

 
 
 

18/2021 
Oppfølging av saken «arbeidsmengde for 
avlsrådet» 

 

DISKUSJON 

Like før sommeren kom det en henvendelse fra AR med beskrivelse av arbeidsmengden og 
belastningen som har vært på AR over lengre tid.  
 
Styret fortsatte diskusjonen fra sist styremøte om tiltak som kan gjøres for å lette 
arbeidsmengden for AR.  
 

KONKLUSJON Styret inviterer til et møte med hele AR via Teams for å presentere ulike løsninger 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Marit R og Thomas finner forslag til datoer snarest mulig og inviterer til 
møte 

Marit R og Thomas Snares 

  
 
 

20/2021 OPPDATERING AV INSTRUKTØRLISTE VEDLEGG 

DISKUSJON 

Arvid har fått en henvendelse fra FKF om klubben kan ta en gjennomgang av 
instruktørlisten som FKF har liggende på sin side.  
 

KONKLUSJON Marit B holder i dette og følger opp mot FKF. 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

 Marit  

 
 
 

 EVENTUELT  

STYREINSTRUKSEN 

Oppdatert styreinstruks etter sist GF er ikke sendt ut enda til styrets medlemmer. Denne er etterlyst 
og leder må sende denne til styret så fort som mulig. 
 

UTESTÅENDE  

Innbetaling for leie av GS sist høst er enda ikke innbetalt. Styret sender på nytt et brev til 
vedkommende som ikke har betalt. Marit R forfatter utkast til et brev som skal sendes. 
 

Slutt kl 22:05 
 


