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Mandat for Helseprosjektet  

 
 
 
Styret i Norsk Gordonsetter Klub (NGK) og Norsk Engelsksetterklubb (NESK) har besluttet: 
Et arbeidsutvalg - heretter kalt arbeidsutvalget for Helseprosjektet (AH) skal arbeide spesifikt for 
rasene Gordonsetter og Engelsksetter, for å utvikle kunnskap og ytterligere kjennskap til 
sykdommene kloløsning, hypotyreose og atopi. Dersom det er naturlig og mulig kan informasjon om 
andre sykdommer inkluderes , innenfor de økonomiske rammene. 
 
 

1. SAMMENSETNING 
Arbeidsutvalget skal være sammensatt av to til tre representanter fra hver av 
raseklubbene, samt en til to sentrale prosjektmedarbeidere fra NMBU. 
Arbeidsutvalget består av: 
Sofie Ottesen, Svein Kvåle, Kyrre Rørstad, Bjørnar Boneng, Geir Søgård (leder) og Frode 
Lingaas. 
Eventuell endring av sammensetningen i arbeidsutvalget, skal avstemmes med 
arbeidsutvalgets medlemmer og godkjennes av styrene i begge raseklubbene. 
 

2. PRIMÆRE ARBEIDSOPPGAVER 
AH skal kun arbeide med oppgaver som skal være hensiktsmessig mtp utvikling i arbeidet 
med de sykdommene som er omfattet av prosjektet. 
Dette inkludere også arbeidet med ytterligere finansiering.  
 

3. ARBEIDSFORM 
AH skal ha regelmessige møter(minst seks møter årlig). 
Agenda skal sendes ut i god tid før møte, og det skal føres skriftlige referat.  
Referatene oversendes styrene og avlsrådene i begge raseklubber, samt offentliggjøres. 
 

4. BESLUTNING 
AH har styringsrett for prosjektets faglige innhold og fremdrift, innenfor de økonomiske 
rammene og samarbeidsavtalen mellom NMBU og klubbene. 
 

5. RAPPORTERING/INFORMASJON 
AH arbeider selvstendig og rapporterer direkte til styrene og avlsrådene. 
Ved ønsker og behov, avtales møter mellom AH og avlsrådene/styrene. 
AH skal årlig rapportere siste års utvikling i årsrapport for generalforsamlingen som også 
skal inkludere økonomien i prosjektet. 
AH skal på oppfordring bidra inn i styremøter med relevant info og status, etter eventuell 
innkalling fra styret. 
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6. ØKONOMI 
AH arbeider uten økonomisk egeninteresse, og innsats er kun basert på frivillighet.  
Prosjektet er underfinansiert og trenger ytterligere midler i løpet av prosjektperioden. 
Alle penger som tilkommer prosjektet, skal forbli i prosjektet. 
Eventuelle overskudd etter endt prosjektperiode skal fortrinnsvis brukes i arbeid med å 
redusere forekomsten av sykdommer omfattet av prosjektet, og fordeles likt mellom 
raseklubbene. 
Det vil jobbes aktivt med å skaffe tilveie ytterligere midler. 
 
 

Dette mandatet er vedtatt av styret i NGK og NESK pr. 26.01.2023 
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For Norsk Gordonsetter Klub    For Norsk Engelsksetterklubb 
Thomas Tollefsen     Iver Melby 


