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MØTETYPE Styremøte via Teams 

MØTELEDER Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

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

 

GJENNOMGANG AV FORRIGE REFERAT 

REFERAT FRA 30.08.2022 Gjennomgang og godkjenning av referatet.  Ingen kommentarer til referatet.  
 

 

INNKOMMEN POST 

01.09.2022 Innkommen post fra FKF vedrørende Lavland i Norge behandles som egen sak. 
 

 

 

STATUS FUGLEHUNDEN 

Thomas skriver leder for FH nr 1. Fristen for å sende inn 10. nov.  
 
Vi bør ha med presentasjon av årets hunder 2022 i første nr i 2023. Henriette sjekker 
absolutt siste frist for innlevering av tekst og bilder slik at dette kommer med og 
kommuniserer fristene videre til AR.   
 
Det er AR som kårer årets hunder og oversender nødvendig informasjon til redaktøren. 
Henriette koordinerer dette med AR. 
 

 
 
 

32/2022 
Status krav om ekstraordinær generalforsamling 
 

 

DISKUSJON 

Det er fortsatt ikke oversendt styret liste over de som har signert kravet, tross 
gjentatte påminnelser.  
Det er styrets plikt å påse at demokratiske og foreningsrettslige spilleregler 
følges, i denne sak å legitimere kravet i henhold til klubbens vedtekter § 3-5.   
En ekstraordinær generalforsamling vil innebære betydelige kostnader som det 
ikke er rimelig å belaste NGK og dets medlemmer ugrunnet.   
 

KONKLUSJON 
Styret anser kravet som avsluttet, og det vil ikke bli avholdt en ekstraordinær 
generalforsamling i denne sak.   

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Saken avsluttes Styret  

 
 

38/2022 
Forslag om endringer av regelverket for årets 
jaktpremierte utstillingshund.  
 

 

DISKUSJON 
Styret har mottatt et forslag fra avlsrådet om nytt regelverk kåringen av årets 
jaktpremierte utstillingshund 
 

KONKLUSJON 
Styret er glad for at AR har innspill og engasjementet og takker for dette.  
 



Det planlegges et nytt møte mellom styret og AR via Temas i nær fremtid og da 
settes også denne saken også på agendaen. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Styret inviterer AR til et møte via Teams. Dette planlegges 
avholdt i løpet av november.   

Fredrik/Thomas  

 
 
 

39/2022 Behandling av brev fra FKF vedr. lavlandssaken  

DISKUSJON 

Styret i Norsk Gordonsetter Klub har behandlet forespørsel datert 01.09.2022 om 
bidrag til midler i saken om Lavland i Norge.   
 
NGK som raseklubb ser positivt på tiltaket, og ser også viktigheten at alle FKFs 
medlemsklubber står demokratisk samlet i denne saken. 
 

KONKLUSJON 

NGK ønsker at FKF fremlegger et noe mer detaljert budsjett og tidslinje for denne 
saken før NGK tar stilling til hvilke midler og beløp NGK kan omdisponere som 

støtte dette tiltaket.   
 
Størrelsen på beløpet og tidspunkt for utbetaling av midler vil også legge føringer 
på om NGKs styre selv kan omdisponere disse midlene, eller om dette må 
behandles på en generalforsamling som egen budsjettpost.   
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Thomas svarer tilbake til FKF Thomas Snarest 

 
 
 

35/2022 Dokumenter fra tidligere avlsråd  

DISKUSJON 
Styret har enda ikke mottatt de dokumentene som er etterlyst fra tidligere AR. 
Dette til tross for gjentatte henvendelser til tidligere leder og medlemmer i AR. 
 

KONKLUSJON 
Styret diskuterer med dagens AR om hvordan denne dokumentasjon gjenskapes 
på best mulig måte.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Saken overføres til arbeidsmøtet med dagens AR. Thomas/Fredrik  

 
 
 

40/2022 DK-apparatet, status og oppgavefordeling  

DISKUSJON 
Det er ønskelig å gjennomføre et nytt møte med alle DKene før jul. 
 

KONKLUSJON 
Henriette og Fredrik setter opp punkter til agenda, samt ser på egnet tidspunkt 
dette møtet kan gjennomføres på 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Henriette og Fredrik kaller inn til møte via Teams Henriette/Fredrik  

 
 
 
 
Slutt kl: 22:20 
 
 


