
NORSK GORDONSETTER KLUB 

REFERAT 11.10.2021 KL 19:00 

 
 
 
 

 

 

MØTETYPE Styremøte, møte via Teams 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 

Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Pål Holden, Fredrik Weberg-Larsen, Henriette Hanssen,  
Marit Røberg fra sak 27/2021 
Forfall: Wenche Porsanger 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE  

Gjennomgang og godkjenning av referat.  
Godkjent uten kommentarer. 
 

  

   
 
 

22/2021  Gjennomgang av instruktørliste FKF VEDLEGG 

DISKUSJON 

 
Arvid har fått en forespørsel fra FKF om NGK kan gå gjennom de tre instruktørlistene som 
ligger på FKF sin hjemmeside (fase I, II og III) 
 
Marit B har gått gjennom oversiktene i forkant av møtet og gav en rask orientering til 
styret. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Arvid følger opp mot FKF Arvid Snarest 

 
 
 

23/2021  REGNESKAP FØRSTE HALVÅR -21 VEDLEGG 

DISKUSJON 

 
Leder gav en kort orientering om status første halvår. 
Det er god kontroll på inntekter og utgifter. 
 
Gledelig er det også at medlemsantallet er økende og klubben har nå passert 2000 
medlemmer.  
  

  

 
 

24/2021  FELLESMØTE STYRET OG AVLSRÅDET   

DISKUSJON 

 
Det har vært ønske om å avholde et fysisk møte mellom styret og avlsrådet. Dette utsettes 
til 2022.  
 
Imidlertid vil det bli avholdt et felles møte på Teams før jul en gang.  
 

KONKLUSJON Leder sjekker datoer og tidspunkter som kan passe for styret og AR. 

GJØREMÅL  FRIST 

Leder sender ut forslag til tidspunkt for et felles møte Arvid 15.10.2021 

 
 



 

25/2021  SALG AV KLUBBARTIKLER  

DISKUSJON 

Klubben har en dialog med Pinewood for å kunne tilby en av deres vester for salg til 
klubbens medlemmer.  
 
Noen detaljer gjenstår før dette kan presenteres for medlemmene. Det vil være 
forhåndsbestilling av vester med levering når de er ferdig produserte. Klubben skal ikke 
sitte på noe lager av vester. 
 

KONKLUSJON 

Marit B holder dialogen med Pinewood fremover og så snart detaljene er på plass blir det 
lagt ut informasjon på klubbens hjemmeside. 
 

GJØREMÅL   

 Marit  

 
 
 

26/2021  DK Asker, Bærum og Buskerud   

DISKUSJON 

DK i Asker, Bærum og Buskerud; Vidar Bakken bedt om avløsing. Det jobbes med å skaffe 
ny DK i distriktet.  
 
Styret ønsker å takke Vidar for flott jobb over mange år og velkommen tilbake ved en 
senere anledning. 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL   

Henriette og Fredrik fortsetter jobben med å finne arvtager i dette 
området.  

Henriette og Fredrik  

 
 
 

27/2021  Omdisponering av midler  

DISKUSJON 

Forslag sendt fra Thomas T om å omdisponere avsatte midler for lån til NKK på kr 150.000,-, til 
ASLO. NKK har bekreftet at de ikke har behov for dette lånet.  
 
Forslaget ble diskutert og etter styrets mening ligger ASLO-prosjektet (for ASLO se 
styrereferat av 04.10.2021) klart innenfor klubbens formål og i kjernen av dette (Lovenes 
§1-2 Formål). Omdisponering av de nevnte midler vil igangsette den dugnads-innsamlingen 
som er nødvendig for finansiering og gjennomføring av prosjektet.  
 
Ettersom dette gjelder midler som opprinnelig var tiltenkt annet formål, som det nå ikke er 
behov for, vil en slik omdisponering av de frigjorte midlene ikke påvirke klubbens øvrige 
gjøremål eller økonomiske situasjon på en negativ måte og kan heller ikke se andre 
vesentlige argumenter mot omdisponering av midlene.     
 

KONKLUSJON 

Styret vedtok å bevilge kr 150.000-, (som opprinnelig var avsatt til lån til NKK) til 
igangsettelse av dugnads-innsamling for ASLO- prosjektet.  
 
For at ASLO–prosjektet skal gjennomføres slik det er tenkt må det fremskaffes et betydelig 
større beløp. Beløpets størrelse vil anslagsvis kunne utgjøre mellom kr 3 -5 mill (periode 3-
5 år) basert på foreløpig informasjon. ASLO gruppen har presentert et forslag til 
investeringsplan hvor NGK bidrar med inntil kr 1 mill. Et beløp i denne størrelsen vil måtte 
godkjennes av Generalforsamlingen i forbindelse med budsjettet for 2022 og evt. senere år.  
 
Styret har på det nåværende tidspkt. ikke tatt stilling til beløpets størrelse, men vil vurdere 
saken nærmere og foreslå en egen sak om dette ovenfor neste Generalforsamling , som da 
vil måtte avgjøre om det skal bevilges ytterligere beløp og i tilfelle hvor mye, til ASLO-
prosjektet.    
 
  

GJØREMÅL   

   

 
 
 



 EVENTUELT   

FUGLEHUNDEN 

Det er ønske fra redaktøren av klubbsidene i FH, samt fra styret sin side at DKene bidrar 
med artikler og stoff fra lokalmiljøene rundt om i landet.  
 
Et mål må være at det er en artikkel fra distriktene i hvert nr av FH. Et årshjul etableres og 
DKene informeres fortløpende. Henriette og Fredrik holder i dette fremover. Forfatter til 
artikkel i FH nr 1 2022 er klar.  
 
 

 
 
Slutt kl. 21:10 


