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MØTETYPE Styremøte via Teams 

MØTELEDER Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

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

 

 

INNKOMMEN POST 

 Ingen innkommen post som krever behandling 
 

 

 

STATUS FUGLEHUNDEN 

FH nr 5 er lest korrektur på og går i trykken om få dager.  
Stian skriver leder for FH nr 6. Fristen er 22. september. 
 
Det er opprettet et eget Teamsområde for FH hvor redaktør og styret har tilgang. Her kan 
stoff samles, og tidligere utgaver ligger lagret.  
 

 
 

32/2022 
Status krav om ekstraordinær generalforsamling 
 

 

DISKUSJON 

Styret mottok krav om ekstraordinær generalforsamling den 11. og 13. juli. 
Informasjon om dette har styret lagt ut på klubbens hjemmeside. den 15. juli.  
 
Kravet er pr. dags dato fortsatt ikke legitimert med underskrifter for kontroll mot 
klubbens medlemsregister.  
 
Styret har engasjert en 3. part i saken for å kvalitetssikre korrekt saksgang og 
videre behandling. 
 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Fortløpende oppfølging Styret  

 
 
 

33/2022 
Forslag fra Avlsrådet om endring av regelverk 
godkjente avlshunder 
 

 

DISKUSJON 
Styret har mottatt et forslag fra avlsrådet om nytt regelverk for elite- og 
avlshunder.  
 

KONKLUSJON 

Styret er positive til dette og enige om å gjeninnføre begrepet elitehund Styret 
ønsker en gjennomgang med avlsrådet før dette gjøres gjeldende.  
 
Følgende punkter som må avklares:  
Fra når skal begrepet elitehund innføres og skal det ha tilbakevirkende kraft? 
Det ønskes en presentasjon av endringen, der de gode argumentene kommer 
frem. Hensikten for innføring av begrepet elitehund og de positive effektene av 



dette bør synliggjøres. Herunder også en vurdering av hvordan dette ikke går på 
bekostning av, men vil kunne være positivt i forhold til genetisk mangfold.   

 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Inviterer AR til et Teamsmøte for gjennomgang. Fredrik/Thomas  

 
 
 

34/2022 Status trippelprøven  

DISKUSJON 

Rett før sommerferien trakk opprinnelig prøveleder seg fra oppgaven, men Hanne 
Fevik har tatt over stafettpinnen og går inn og tar over ansvaret for årets 
Trippelprøve.  
 

KONKLUSJON 
Deler av styret og Hanne tar et teamsmøte ila uke 34 for en statusoppdatering. 
Marit sørger for å oppdatere Dogweb med kontaktinformasjon til Hanne.  

 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Fredrik kaller inn til møte og Marit oppdaterer Dogweb Fredrik/Marit  

 
 
 

35/2022 Dokumenter fra tidligere avlsråd  

DISKUSJON 

Styret har en pågående prosess for å samle inn og arkivere dokumenter som 
tidligere avlsråd har vært og er i besittelse av. Dette skal arkiveres på klubbens 
Teams område.   
 

KONKLUSJON 
Denne jobben må ferdigstilles og styret sender en ny henvendelse til tidligere 
medlemmer i AR om at dette sendes snarest mulig. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Fredrik følger opp dette Fredrik  

 
 
 
Slutt kl: 21:50 
 
 


