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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 styremøte 12. Mai er gjennomgått og godkjent.  

  

 
     

         INNKOMMEN POST 

  

 
 

   Status ASLO  

INFORMASJON 
Styret har siden sist styremøte hatt dialog med ASLO om finansieringsplanen.  NESK er med 
som samarbeidspartner med 1.000.000 i kapital.  I tillegg arbeides det med ytterligere 
finansiering.  

 
 

 22/2022  Tilsvar til tidligere innkommen post  

DISKUSJON Innkommen post er besvart 

KONKLUSJON Innkommen post er besvart med unntak av et.  Besvares i løpet av uke 21.  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Saken avsluttes   

 
 

 23/2022  Avlsrådet  

DISKUSJON 
Det er pågående dialog med mulige kandidater til avlsrådet, og avholdt møte mellom leder 
av avlsrådet og styret.  

KONKLUSJON 
Styret og leder i avlsrådet arbeider aktivt med å kartlegge behovet og etablere nye 
medlemmer i avlsrådet.  Vi håper at denne prosessen snart gir resultater, og at et godt 
operativt avlsråd snart kan presenteres og ta fatt på viktige oppgaver.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Kontinuerlig oppfølging Styret  

 
  



 

 24/2022  Fuglehundtinget  

DISKUSJON 

Thomas og Fredrik deltok og representerte NGK på Fuglehundtinget.   

På fredagens temamøte ble det informert om og diskutert 3 viktige temaer: 

• Status i Lavlandssaken 

• Status vedrørende MVA jaktprøver 

• Kultur – hvordan vil vi ha det 

Dette er 3 viktige saker som vil ha stor betydning for fuglehundnorge i tiden fremover.   

KONKLUSJON 
Fuglehundtinget ble gjennomført på en god måte, og protokoll fra Fuglehundtinget kan 
leses på sidene til FKF.  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Ingen oppfølging   

 
 

 27/2022  Dommerkonferanse, RU og Fuglehunden AS  

DISKUSJON 
Thomas deltok på sentral dommerkonferanse torsdag og fredag, 
generalforsamling/eiermøte i bladet Fuglehunden AS og møte i RU (RaseUtvalget) fredag.  
På møte i RU deltok også leder av avlsrådet.  

KONKLUSJON Ingen oppfølging 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Ingen oppfølging   

 
 

 28/2022  Høstens jaktprøver på Gordon Castle  

DISKUSJON 
Prøveledere for høstens jaktprøver er kontaktet og har bekreftet at prøvene er planlagt og 
under kontroll.   

KONKLUSJON 
Prøveledere og komiteer er på plass, dommere er invitert og prøvene åpnet eller åpnes 
snart for påmelding.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Vi purrer opp dispensasjon om fritak fra båndtvangen Thomas Uke 22 

 
 
 

  EVENTUELT   

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE 
AKTIVITETER Unghundfremvisning arrangeres 8 juni.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Styret har fått signaler fra flere av høstens arrangementskomiteer at det er en forutsetning 
for å sluttføre arbeidet at sittende styre har arbeidsro og tillit til å støtte arrangementet.  

NESTE STYREMØTE Neste styremøte avtales senere.  

Slutt kl. 22:00 


