
 

 

Prosjektgruppe – Arvelige lidelser 

 

Møtereferat 
Sted:  Teams 

Dato:  10.11.2022 

Deltakere:  Sofie Ottesen, Svein Kvåle, Kyrre Rørstad, Bjørnar 

Boneng, Geir Søgård 

Tidspunkt:  18:30 – 20:00 

Sakslisteelementer 
1. Konstituering – Gruppa er nå nedfelt med de medlemmer 

som skal være med å drive prosjektets fremdrift. Alle tok en 

presentasjonsrunde. 

2. Navn på prosjektgruppa – Vi diskuterte dette og ble enige 

om å sende henvendelse til klubbens styrer for å få innspill til 

navn som er positivt ladet, og som er rasenøytralt. 

3. Budsjett – NGK har pt ca 1,5 mill, NESK har pt ca 1,215 mill. 

Gruppa samlet sett diskuterte oss frem til en forsvarlig ramme 

på totalt 3 mill som vi som minimum kan forplikte oss for 

ovenfor samarbeidspartner NMBU. 

4. Tiltak for økonomi – Vi starter opp igjen innsamlingsaksjonen 

hvor vi går ut mot begge klubbenes medlemmer. Spesielt vil 

det nok være forventninger til NESK sine medlemmer som blir 

presentert for dette for første gang. (NGKs medlemmer har 

hittil donert ca 400 tusen). I tillegg starter vi jobben med å liste 

opp aktuelle bidragsytere som vi kan kontakte, være seg 

søsterklubber i Norge eller andre land, samt diverse fond og 

generelt til næringslivet. 

5. Artikkel i Jakt&Fiske – Denne artikkelen ble ferdigstilt for 

journalist 14.11.22. (Manusfrist) 

6. Eventuelt – Vi besluttet å opprette en egen facebook-side for 

prosjektet, hvor denne skal være stengt for kommentarer, og 

kun være tiltenkt som informasjonsside.  

7. Neste møte – Mandag 21.11 kl 19:00 

 

 

 

 



 

Handlingselementer Ansvarlig Tidsfrist 

Sende henvendelse til 

NMBU om 

budsjettramme på 3 

millioner, med opsjon på 

ytterligere forlengelse, 

samt melde inn ønske 

om at vi vil se gjennom 

søknad og være med på 

intervju for ansettelse av 

postdoc. 

 

Geir 21.11.22  

Sende inn henvendelse 

til klubbenes styre om 

forsalg på navn 

 

Kyrre 21.11.22  

Kople på Kyrre, Svein og 

Sofie på epostadressen 

aslo@gordonsetter.no 

 

Geir 21.11.22  

Opprettelse av 

facebookside. 

Forespørre Marit Bjercke 

om hun kan bistå oss 

med dette. 

 

Bjørnar 21.11.22  

Liste opp alternative 

kontakter for støtte, via 

fond, søsterklubber (in og 

utland), bedrifter etc. 

 

Svein 21.11.22  

Utarbeide forslag til 

informasjonsskriv som skal 

presenteres for 

medlemmene på FB og 

hjemmesider 

 

Sofie 21.11.22  

    

    

 

mailto:aslo@gordonsetter.no

