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MØTETYPE Styremøte via Teams 

MØTELEDER Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE Thomas Tollefsen, Fredrik Weberg-Larsen, Henriette Hanssen, Stian Hjemmen, Marit Bjercke 

 
 

 
 

  GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE  Styrereferat fra styremøter 9. Mai er gjennomgått og godkjent.  

  

 
     

         INNKOMMEN POST 

04.05.2022 Mottatt brev fra 3 medlemmer. Behandles under sak 22/2022.  

 
 

   Status ASLO  

INFORAMSJON 

Styret har siden sist styremøte hatt dialog med ASLO om status på finansieringsplanen.  
Det er gitt signaler på meget gode nyheter som gjelder finansiering av 
kloløsningsprosjektet.   

Utfyllende informasjon presenteres i artikkel fra ASLO på klubbens hjemmeside. 

 
 

21/2022  Styrets sammensetning og beslutningsdyktighet  

DISKUSJON 
Som oppfølging fra forrige styremøte har styret rådført oss eksternt om vurdering av 
klubbens lovverk i forhold til om gjenværende styre er beslutningsdyktig.   

KONKLUSJON 

Konklusjonen er at gjenværende styre er beslutningsdyktig med leder, nestleder og 2 
styremedlemmer.  Varamedlem Stian Hjemmen trer inn som styremedlem.  

Beslutningsdyktigheten forutsetter at hele styret må være tilstede når det fattes vedtak.  

Styret beslutter at klubben driftes videre til neste ordinære generalforsamling uten 
ekstraordinær generalforsamling.  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Saken avsluttes   

 
 

 22/2022  Tilsvar til tidligere innkommen post  

DISKUSJON Det er henvendelser til styret som ikke er besvart.  

KONKLUSJON Styret sender svar på ubesvarte henvendelser.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 



Marit sender svar på tidligere ubesvarte henvendelser Marit 13.05.2022 

 
 

 23/2022  Avlsrådet  

DISKUSJON Det er opprettet dialog med mulige kandidater som avlsrådmedlemmer.  

KONKLUSJON 
Dialog fortsetter med avklaringer om organisering og ansvarsområder.   

Samtidig revideres instruks for avlsrådet gjennom denne prosessen.  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Kontinuerlig oppfølging Styret  

 
 

 24/2022  Fuglehundtinget  

DISKUSJON 
Thomas informerte om Fuglehundtinget 2022 som avholdes på Gardermoen 20-21 Mai.   

Saksmappen ble gjennomgått 

KONKLUSJON 
Thomas og Fredrik deltar på Fuglehundtinget med mandat om å fremme klubbens 
synspunkter.  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Ingen oppfølging   

 
 

 25/2022  Spesialutstillingen  

DISKUSJON 
Marit informerte om status for spesialutstillingen, og en god arrangementskomite er på 
plass.  Det aller meste av praktiske gjøremål er under kontroll og påmelding er åpnet 

KONKLUSJON 
Spesialutstillingen er under god kontroll, og vi håper på god oppslutning under 
arrangementet.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Ingen oppfølging   

 
 

 26/2022  Topptreff Sør  

DISKUSJON 
Topptreff Sør avholdes på Gordon Castle helgen 12-14. August.  Styret har vært i kontakt 
med arrangementsleder som har bekreftet at arrangementet blir avholdt som planlagt.   

KONKLUSJON Topptreff ser ut til å være under kontroll, med dyktige arrangører på plass.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Vi purrer opp dispensasjon om fritak fra båndtvangen Thomas  

 
 

  EVENTUELT   

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE 
AKTIVITETER 

Messe- og Utstillingskomiteen har de siste ukene gjennomført Camp Villmark og 
Fellesutstilling hvor det har vært meget god oppslutning.   

Unghundfremvisning arrangeres 8 Juni. 

Styret takker Eva Otterstrøm med sitt Team for fantastisk innsats som gode representanter 
for klubben og rasen! 

NESTE STYREMØTE Neste styremøte avtales senere.  

Slutt kl. 22:00 


