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MØTETYPE Styremøte via Teams 

MØTELEDER Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER Stian Hjemmen 

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

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

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

  

        
 INNKOMMEN POST 

BREV FRA FKF 13.12.2022 Saken er diskutert videre, og blir utsatt til neste styremøte. 

BREV FRA MEDLEM 
28.12.2022 

Det er kommet spørsmål om NGK’s hjemmeside. Denne blir besvart av styret i mail til 
medlem i etterkant av møtet.  

 
 

01/23  Arbeidsmøte Styre/Avlsråd 2023  

DISKUSJON 
Det ble gjort en gjennomgang av målsetting og agenda for kommende møte mellom 
Avlsråd og Styret. Avlsråd har allerede fått oversendt forslag til agenda, og er bedt om 
innspill til diskusjonspunkter. Styret ser frem til en arbeidshelg med avlsråd.  

KONKLUSJON Agenda fullføres i løpet av uke 2, etter eventuelle innspill fra avlsråd.  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Fullføre agenda etter innspill fra avlsråd. Styret 13.01.2023 

 
 

02/23  Generalforsamling 7. Mars  

DISKUSJON 

Det ble diskutert alternativer til lokasjon for kommende GF. Sentrale Østlandet, og aller 
helst i nærhet til Gardermoen, med tanke på innreise for de som kommer med fly er 
ønskelig. Informasjon om dato for GF er lagt ut på NGK hjemmesider i.h.t lover.  

KONKLUSJON Alternative lokasjoner for GF undersøkes nærmere. 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Marit sjekker tilgjengelighet og pris, og bringer dette til styret. Marit 13.01.2023 

 
 

40/22  DK møte 2023  

DISKUSJON Det er ønskelig å gjennomføre et møte med Dk’ene 25. Januar via Teams.  

KONKLUSJON Invitasjon sendes ut, og vi håper de aller fleste har mulighet til å delta. 

GJØREMÅL  ANSVARLIG FRIST 

Det sendes ut en invitasjon til gjennomføring av et møte 25. 
Januar. 

Fredrik 03.01.2023 



 
 

45/22  Profileringsartikler NGK  

DISKUSJON 
Det har vært avholdt et møte med leverandør av profileringsartikler. Tilbud er mottatt. Det 
er fortsatt noen avklaringer som må gjøres med leverandør, før vi evt inngår et samarbeid. 

KONKLUSJON Saken tas opp på neste styremøte 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

   

 
 

03/23  Kalenderen for 2023  

DISKUSJON 

Årets NGK kalender er dessverre forsinket av ulike årsaker. Marit har hatt kontakt med 
trykkeriet og kartlagt status.  
 

KONKLUSJON Dette tas tak i umiddelbart slik at kalenderen kan sendes i løpet av uke 2 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Innsamling av bilder og nødvendig informasjon ble ferdigstilt 
slutten av uke 1 og kalenderen blir sendt ut mandag i uke 2. 
 

Marit/Styret  

 
 
Slutt kl 22:00 
 
 
 
 
 


