
 

 

Prosjektgruppe – Arvelige lidelser 

 

Møtereferat 
Sted:  Teams 

Dato:  21.11.2022 

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

Lingaas, Geir Søgård – Ikke tilstede, Bjørnar Boneng 

Tidspunkt:  19:00 – 20:30 

Sakslisteelementer 

 
1. Godkjenning av forrige møtes referat. 

2. Gjennomgang av handlingspunkter fra forrige møte 

3. Hvordan få inn prøver? 

- Diskusjonstema for neste møte vil være å sette opp 

grunnleggende kriterier som bør vektlegges for de 

prøvene som er ønsket. Spesielt for Atopi hvor spredning i 

symptomer er størst. Disse kriteriene bør sikre at vi mottar 

prøver som vi vet er relatert til riktig diagonse. 

- Vi bør avstemme hvorvidt det kan være hensiktsmessig å 

starte en helseundersøkelse relatert til prosjektet, som 

ledes av NMBU. Dette gir større potensiale til å få ut 

prøver fra de individene vi ønsker, uten at eier risikerer 

lekkasje av informasjon.  

4. Eventuelt 

• Vi oppfordrer alle til å svare på alle eposter som blir sendt 

internt i gruppa. Enten med kommentar, eller bare «lest». 

5. Neste møte settes til onsdag 14.desember på Teams. 

 

 

 

 

 

 



 

Handlingselementer Ansvarlig Tidsfrist Aksjon 

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 Henvendelse er 

oversendt. Det 

er angitt at 

møte i 

administrasjonen 

finner sted i uke 

48, for 

avstemming hos 

NMBU. Vi 

avventer svar 

 

Sende inn henvendelse 

til klubbenes styre om 

forslag på navn 

 

Kyrre 21.11.22 Henvendelse 

sendt, uten at 

det er 

respondert med 

forslag. Vi tenker 

over følgende 

forslag til neste 

møte. 

«Helseprosjekt 

NGK/NESK» 

 

Kople på Kyrre, Svein og 

Sofie på epostadressen 

aslo@gordonsetter.no 

 

Geir 21.11.22 Utført  

Opprettelse av 

facebookside. 

Forespørre Marit Bjercke 

om hun kan bistå oss 

med dette. 

 

Bjørnar 21.11.22 Bjørnar deltok 

ikke på møtet. 

Vi utsetter 

punktet til neste 

møte. 

 

Liste opp alternative 

kontakter for støtte, via 

fond, søsterklubber (in 

og utland), bedrifter etc. 

 

Svein 21.11.22 Svein er i gang, 

og vil avstemme 

potensielle kilder 

med Frode 

innen neste 

møte. 

 

Utarbeide forslag til 

informasjonsskriv som 

skal presenteres for 

medlemmene på FB og 

hjemmesider 

 

Sofie 21.11.22 Sofie har laget 

et flott utkast. Vi 

prøver å legge 

til litt tekst som 

oppmuntrer til 

bidrag fra 

medlemmer o.l. 
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