
NORSK GORDONSETTER KLUB 

REFERAT  17.10.2022 KL 20:00 

 
 
 
 

 

 

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 12.10.2022 Gjennomgang og godkjenning av referatet. Ingen kommentarer til referatet.  
 

 

INNKOMMEN POST 

05.10.2022 Referat fra møte i RU 05.10.2022 ble gjennomgått av Thomas.  
 

 

STATUS ASLO-PROSJEKET 

 
Gruppen er aktiv, og flere møter er planlagt i nær fremtid. 
Søknad til NKK forskningsfond er utsatt. Årsaken er at forskningsfondets styre var inaktivt 
grunnet korona perioden. 
 
Forskningsfondets styre er nå igjen etablert og søknad vil bli behandlet fortløpende 
 

 

STATUS FUGLEHUNDEN 

Frist for innsending av stoff til neste nummer er 11. november.  
Henriette og Fredrik gjør nødvendige henvendelse for skribenter for neste nummer. 
 

 

 

40/2022  DK-apparatet, status og oppgavefordeling  

DISKUSJON 
Status- og arbeidsmøte med DK’er planlegges og avholdes innen jul.   
 
DK Vestland har dessverre valgt å trekke seg som DK.   

KONKLUSJON 

Henriette og Fredrik setter opp til agenda til status- og arbeidsmøte og kaller inn til 
møte.   
 
Styret retter en stor takk til Trond Natland Tvedt for innsatsen han har lagt ned som DK 
for NGK.  
   

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Henriette og Fredrik kaller inn til møte via Teams. 

Epost sendes tilbake til avgått DK. 
 

Henriette/Fredrik  

 

 

41/2022  Økonomi  

DISKUSJON 
Regnskap for de av høstens jaktprøver som er avholdt pr 18. oktober, er stort sett klare, 
og viser et positivt resultat totalt sett.   
 

KONKLUSJON 
Klubbens økonomi og likviditet ser god ut.   
Økonomi følges opp fortløpende mot forrige periode og samme periode i fjor.   



GJØREMÅL ANSVARLIG  

Kontinuerlig oppfølging Styret  

 
 

 

42/2022  Handlingsplan  

DISKUSJON 
Handlingsplan og prioriterte oppgaver for resten av året ble diskutert og 
gjennomgått.   

KONKLUSJON Oppgaver prioriteres og delegeres.   

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Kontinuerlig oppfølging Styret  

 

 

43/2022  Samarbeidspartnere  

DISKUSJON 
Fornyelse av eksisterende avtaler og plan for nye avtaler og samarbeidspartnere 
ble diskutert.   

KONKLUSJON Plan for kontaktpunkter og samarbeidsmodell utarbeides.   

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Kartlegge nye og eksisterende kontaktpunkter. 
 

Styret  

 
 

  EVENTUELT   

JAKTPRØVER 2023 

Listen over jaktprøver for 2023 ble gått gjennom. Noen detaljer gjenstår, men samlet 
oversikt sendes i god tid til sekretær slik at hun kan legge inn klubbens jaktprøver i NKK-
systemet innen fristen som er 31. oktober. 
 
Thomas og Marit holder i dette. 

NESTE STYREMØTE Neste styremøte 1. November. 

  

Slutt kl. 22:10 
 
 


