
NORSK GORDONSETTER KLUB 

REFERAT 30.08.2022 KL 20:00 

 
 
 
 

 

 

MØTETYPE Styremøte via Teams 

MØTELEDER Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

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

 

 

INNKOMMEN POST 

29.08.2022 Henvendelse fra DK Vestland vedrørende Fuglehundfestivalen 
 

 

 

STATUS FUGLEHUNDEN 

Tidsplan og planlagt innhold for neste Fuglehunden er mottatt og blir behandlet 
fortløpende. Frist for stoff er 22. September.  
 

 
 

32/2022 
Status krav om ekstraordinær generalforsamling 
 

 

DISKUSJON 

Det er pr. 30.08 ikke mottatt noen respons på vår henvendelse 15.08 vedrørende 
oversendelse av lister over de medlemmer som forlanger ekstraordinær 

generalforsamling for kontroll mot klubbens medlemsregister.   
 
 

KONKLUSJON 
Kravet er fortsatt ikke legitimert med underskrifter for kontroll mot klubbens 
medlemsregister.  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Fortløpende oppfølging Styret  

 
 
 

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

 

DISKUSJON 
Styret har avholdt arbeidsmøte og blitt enige om veien videre. 
 

KONKLUSJON 
Nye regler for godkjenning av avlshunder ble gjennomgått, revidert og vedtatt. 
AR vil presentere dette i Fuglehunden nr 6, samt informerer på hjemmesiden. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

AR skriver artikkel til FH og legger ut informasjon på 
hjemmesiden 

AR  

 

 
 
 
 
 
 
 



36/2022 Vestlandet FK og Fuglehundfestivalen 2023  

DISKUSJON 

Styret har mottatt henvendelse fra DK Vestland med forespørsel om NGK kan 
være medarrangør til Fuglehundfestivalen 2023.  
 
Dette er en utstilling som går over to dager hvor Vestlandet FK er arrangør den 
ene dagen og en raseklubb må være teknisk arrangør den andre dagen.  
 

KONKLUSJON Styret er positiv til dette. 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Fredrik svarer tilbake  Fredrik 31.08.2022 

 
 

37/2022 Premier  

DISKUSJON 
Etter mange år med de samme glasspremiene fra Magnor glassverk har det vært 
en diskusjon i styret om det er på tide å finne alternativ leverandør til premier.  
 

KONKLUSJON 
Styret vedtok å bytte leverandør av premier til klubbens arrangementer. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Marit legger inn bestilling i hht styrets beslutning Marit  

 
 

38/2022 Nye regler for årets utstillingshund  

DISKUSJON 
Styret har mottatt utkast til revidert regelverk for årets jaktpremierte 
utstillingshund. 
 

KONKLUSJON 
Styret ønsker å diskutere dette via et arbeidsmøte. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Styret kaller inn AR til arbeidsmøte i løpet av høsten 
 

Styret  

 
 
Slutt kl: 21:35 
 
 


