
NORSK GORDONSETTER KLUB 
REFERAT  10 januar 22   

 

MØTETYPE Styremøte, digitalt møte via Teams 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Arvid Holme 

DELTAKERE 

Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Pål Morten Holden, Henriette Hanssen, Fredrik Weber-Larsen, Marit 
Røberg og Wenche Porsanger 
 
Eskild Botner fra AR på sak 01/2022 
 

 

 
     

  INNKOMMEN POST 

 Ingen innkommen post som krever behandling av styret. 

 
 
 

01/2022  Status fra avlsrådet  

DISKUSJON 

 
Eskild Botner deltok fra Avlsrådet og ga en status på arbeid som pågår samt diskusjon for 
videre prioriterte arbeider. 
 
Dessverre har Trond Tvedt trukket seg som medlem i AR. Styret takker Trond for sin gode 
innsats og engasjement i AR gjennom sin periode og håper på et nytt og godt samarbeide 
ved senere anledning.  
 

 
 

02/2022  Status fra ASLO  

DISKUSJON 

 
Geir Søgård har på vegne av ASLO skrevet og levert årsmelding til GF-mappen, samt gitt en 
god status på ASLOs pågående aktiviteter og arbeide pr. nå. 
 
Arvid har sendt etterspurte dokumenter til Lotteritilsynet. 
 

 
 

03/2022   Innmeldt sak om Helseundersøkelsen  

DISKUSJON 

Styret og Avlsrådet har mottatt en henvendelse pr. e-post vedrørende helseundersøkelsen 
fra 2 medlemmer, i hovedsak med synspunkter og spørsmål om helseundersøkelsens 
datagrunnlag og konklusjoner.  Denne er gjennomgått diskutert med AR.   
 
Det er enighet om at helseundersøkelsen ikke revideres i den form den foreligger pr. nå, og 
at det datagrunnlag som foreligger er korrekt og reflekterer de svar som er innkommet fra 
undersøkelsen.  Undersøkelsen baseres på innkommende svar i henhold til undersøkelsens 
intensjon, med de usikkerheter som ligger i grunnlagets natur.   
 

KONKLUSJON 

Henvendelsens innhold og aspekter tas med i det videre arbeidet med analyser og 
oppdateringer.  Spesielt samhandling mellom avlsrådets og ASLOs sitt arbeide i tiden 
fremover vil få et stort fokus i denne sammenheng.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Leder svarer på henvendelsen og ASLO en kopi av henvendelsen Arvid Snarest 

 
  



 

04/2022  Forberedelse til GF  

DISKUSJON 

Det er sendt henvendelser til alle berørte parter som skal sende bidrag til GF-mappa fra 
Marit.  
 
Frist for levering av innhold med unntak av regnskap m/tilbehør: 14 januar 
 
Frist for innkomne forslag fra medlemmer er i henhold til klubbens lover 19/1, og vil bli 
implementert i saksdokumentene i etterkant av denne fristen.   
 

KONKLUSJON Arbeidet med sammenstilling av GF-mappa er pågående, og virker å være i rute.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

De som har ansvar for innspill til GF-mappa følger opp dette fortløpende 
og i dialog med sekretær 

Styret Fortløpende 

 
 

05/2022   Bladet Fuglehunden  

DISKUSJON Status av arbeidsplan for artikler og innhold i bladet Fuglehunden ble gjennomgått.   

KONKLUSJON Thomas skriver leder i FH 3/22 – frist i mars 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Kontinuerlig oppfølging Pål I hht plan 

 
 

06/2022   Status DK  

DISKUSJON 

Som oppfølging til DK-møte i august 2021 er det sendt innkalling til alle DK'er til Temas-

møte 25. januar. Henriette og Fredrik leder dette møtet.   

Det er pr. nå 4 ubesatte DK-områder (Hedmark, Vestfold, Østfold og Troms Nord).   

KONKLUSJON 

Det jobbes for å forsøke på fine kandidater til de "ledige" områdene, Henriette og Fredrik er 

på ballen – men ønsker gjerne innspill fra engasjerte medlemmer.  

Wenche Porsanger har sagt seg villig til å overta DK-rollen i Trøndelag Sør etter Gabrielle 

Cappelen. Styret applauderer dette og ønsker lykke til, og takker samtidig Gabrielle for 

innsatsen.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Kontinuerlig oppfølging Henriette og Fredrik  

 

 
 
 
 
 

 EVENTUELT   

STATUS GORDON CASTLE 
Det skal avholdes møte med Statskog 18/1-22 om ny leieavtale for Gordon Castle.  Thomas 
og Fredrik deltar på vegne av NGK.  

NY MEDLEM I AR 
Det arbeides med å finne nye medlemmer til AR, og Styret og AR arbeider i felleskap om 
dette for å komplimentere med ønsket kompetanse.  

ARBEIDSMØTE MED AR Leder kaller inn og avholder arbeidsmøte 18/1-22 

PRØVESTATISTIKK FRA DOG WEB 
Det har kommet henvendelse om tilgang til datauttrekk fra DogWeb.  Thomas sender svar 
på dette.  

PROSENT HD AV AVKOM PÅ 
GODKJENTE AVLSHUNDER 

Thomas sender svar 

 


