
NORSK GORDONSETTER KLUB 

REFERAT 1.11.2021 KL 20:00 

 
 
 
 

 

 

MØTETYPE Styremøte, digitalt møte via Teams 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 
Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Henriette Hanssen, Pål Holden, Fredrik Weberg-Larsen, 
Wenche Porsanger, Marit Røberg 

 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE  

Gjennomgang og godkjenning av referat.  
Godkjent via epost.  
 

  

 
     

        INNKOMMEN POST 

EPOST FRA EN DK 

Styret har fått en henvendelse fra en DK hvor et medlem har vært med på et arrangement i regi av DKen 
og ikke har gjort opp for seg.  
 
Arvid har snakket med både DK og vedkommende som skylder penger – med lovnad om å gi 
tilbakemelding innen mandag 8. november.  Dette vil bli fulgt opp av leder.  
 

 
 
 

 Status fra avlsrådet  

DISKUSJON 

 
Det ble orienter om oppgaver som AR jobber med. 
 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL ANSVARLIG DATO 

   

 
 
 
 

28/2021  Fuglehundtinget  

DISKUSJON 

Fuglehundtinget blir avholdt 13. november 2021. 
 
Saksmappene til Fuglehundtinget ble raskt 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 ANSVARLIG  

   

 
 
 



  BLADET FUGLEHUNDEN   

DISKUSJON 
Det er god kontroll på stoff til FH nr 1 2022. 
 

KONKLUSJON 

Marit R skriver styret spalte. 
Pål tar kontakt med Arild Dahl om han kan skrive noen ord om Nike og prestasjonen i 
forbindelse med seieren på NM skog. 
 
Fredrik kontakter ny DK i Asker, Bærum & Buskerud og ber om en presentasjon. 
 

GJØREMÅL   

   

 
 

29/2021  REGNESKAP pr. 30.9.21  

DISKUSJON 
 
Leder gikk kort gjennom regnskapet pr Q3  

KONKLUSJON Styret konkluderer med at det er god kontroll på inntekter og utgifter.  

GJØREMÅL   

   

 
 

30/2021  INNMELDTE SAKER FRA AR   

DISKUSJON 

Nytt RAS dokument: 
* Avlsrådet ønsker å sett i gang jobben med nytt RAS dokument. Det er snart 2 år siden 
det forrige gikk ut, men NKK har fortsatt ikke fått ferdig nødvendig dataverktøy som kreves 
for å få et nytt RAS dokument godkjent hos NKK. Avlsrådet ønsker å lage et midlertidig RAS 
som kan legges ut på hjemmesiden. 
- Styret støtter forslaget og gir sin tilslutning til at AR kan iverksette dette så snart som 
mulig. 
 
GS cup: 
* AR ønsker en liten justering på poengene i GS cup slik at premieringer i fullkombinert 
også vil gi ekstra poeng. I dag er det ingen poeng for premier i fullkombinert.  
 - Styret støtter forslaget og ber AR om å justere reglementet som skal gjelde fra 2022. Det 
skal gis 2 poeng ekstra for 1. pr fullkombinert og 1 poeng for 2. og 3. pr.  
 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL ANSVAR  

 Arvid  

 
 

25/2021 SALG AV EFFEKTER TIL MEDLEMMENE   

DISKUSJON 

Klubben har en dialog med Pinewood for å kunne tilby en av deres vester for salg til 
klubbens medlemmer.  
 
Dette utsettes til 2022 pga at Pinewood ikke kan love levering før til våren. 
 

KONKLUSJON 

Marit holder dialogen med Pinewood og sørger for å ha en konkret bestillingsdato opp mot 
leverandøren slik at medlemmene våre kan få mer konkret leveringstidspunkt. 
 
 

GJØREMÅL ANSVAR  

Marit følger opp dette med Pinewood Marit  

 
 
 
 
 



 EVENTUELT   

NY DK 

Styret ønsker ny DK i Asker, Bærum og Buskerud; Tommes Saatvedt Lien, velkommen på 
laget. Flott at du stiller opp. 
 

GF 2022 

Generalforsamling blir onsdag 2. mars 2022 på Østlandet.  
 
Informasjon rundt neste års GF legges ut på klubbens hjemmeside i hht gitte frister i forhold 
til klubbens lover. 
 

  

Slutt: 22:20 
 


