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MØTETYPE Styremøte via Teams 

MØTELEDER Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

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

 

FASTE SAKER 
GJENNOMGANG AV FORRIGE REFERAT 

REFERAT FRA 17.10.2022 
Referatet fra styremøte 17.10.2022 er gjennomgått og godkjent tidligere. Ingen øvrige 
kommentarer til referatet.  

 

 

INNKOMMEN POST 

21.10.2022 
E-post fra AR vedr. dialog med NKK og behandling av saksbehandlingsgebyr. Behandles 
under eventuelt 

25.10.2022 E-post fra AR vedr. dokumenter fra tidligere AR. Behandles under sak 35/2022 
 

 

ASLO PROSJEKTET 

STATUS Ingen ny status siden forrige styremøte.  

 

FUGLEHUNDEN 

STATUS FUGLEHUNDEN 
Frist for innsending av stoff til neste nummer er 11. november.  

Henriette og Fredrik gjør nødvendige henvendelse for skribenter for neste nummer. 

 
ØKONOMI 

STATUS ØKONOMI Klubbens økonomi og likviditet ser god ut, ingen store endringer siden forrige styremøte.  

 
 OPPFØLGINGSSAKER 

35/2022 Dokumenter fra tidligere avlsråd  

DISKUSJON 
Styret har fortsatt ikke mottatt alle dokumentene som er etterlyst fra tidligere AR. Det er 
gjort flere henvendelser til tidligere leder og medlemmer i AR.  

KONKLUSJON 
Styret har purret opp dette tidligere uten resultat, men foreslår at sittende avlsråd tar 

kontakt med tidligere avlsrådsmedlemmer og etterspør dokumentasjon og underlag .  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Avlsrådet gjør henvendelse til tidligere medlemmer i AR og ber 
om å få tilsendt nødvendige dokumenter, undersøkelser mm. 

Avlsrådet  

 
 



40/2022  DK-apparatet, status og oppgavefordeling  

DISKUSJON 
Status- og arbeidsmøte med DK’er planlegges og avholdes innen jul.   

Ny Distrikskontakt i Vestland har sagt seg villig til å overta dette vervet.   

KONKLUSJON 

Henriette og Fredrik setter opp til agenda til status- og arbeidsmøte og kaller inn 
til møte.   

Ny DK i Vestland kontaktes og avklarer det formelle. 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Henriette og Fredrik kaller inn til DK-møte via Teams. 
Fredrik kontakter ny DK i Vestland.   

Henriette/Fredrik  

 

43/2022  Samarbeidspartnere  

DISKUSJON 
Fornyelse av eksisterende avtaler og plan for nye avtaler og samarbeidspartnere 

ble diskutert.   

KONKLUSJON Plan for kontaktpunkter og samarbeidsmodell utarbeides videre.   

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Prosess med å kartlegge nye og eksisterende kontaktpunkter 
fortsetter. 

Styret  

 

 NYE SAKER 

44/2022  Revisjon av jaktprøvereglement  

DISKUSJON Revisjon av jaktprøvereglement er mottatt fra FKF for kommentarer og høring.   

KONKLUSJON Høringsfrist er 31.12, og svar koordineres med Avlsrådet.  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Samordnes mellom styret og avlsråd Styret Desember 

 
 

45/2022  Profilklær  

DISKUSJON 
Styret har startet en prosess nye profileringsartikler.  I hovedsak er det vester, 
jakker og mindre artikler som er vurdert.   

KONKLUSJON Det er mottatt forslag på ulike artikler og modeller på bestilling/levering.   

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Diskusjon og møte med leverandør fortsettes og konkluderes 

senere.   
Stian  

 
 

 EVENTUELT    

E-POST FRA AR – DIALOG MED 

NKK 

Styret ønsker ikke å ta stilling til sakens innhold, men gir AR fullmakt til å diskutere denne 

spesifikke saken videre med NKK for endelig konklusjon. 



ARBEIDSMØTE MED AR 

Styret ønsker å invitere avlsrådet til fysisk arbeidsmøte en helg i januar. Datoer avklares og 
når dato/helg er klar, bestiller Marit plass på egnet sted.  
Teams møte avholdes ultimo november. Fredrik sender invitasjon til AR. 

PRIS 100-ÅRS JUBILUEUMSBOK 
Jubileumsbok settes ned til 100,- pr bok (pluss porto.)  Marit informerer på hjemmeside og 
Facebook. 

NESTE STYREMØTE Neste styremøte 13. Desember. 

  

Slutt kl. 22:00 
 
 


