
 

 

Arbeidsgruppen - Helseprosjektet 

 

Møtereferat (referent – Geir Søgård) 
Sted:  Teams 

Dato:  25.01.2023 

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

Boneng, Frode Lingaas, Geir Søgård  

Tidspunkt:  19:00 – 20:30 

Sakslisteelementer 

 
1. Godkjenning av forrige møtes referat. 

2. Gjennomgang av handlingspunkter fra forrige møte 

3. Kontrakt for prosjektet 

• Frode hadde laget utkast til kontraktforslag som ble 

gjennomgått i møtet. Ingen umiddelbare kommentarer. 

Utkast er sendt ut til gruppens medlemmer for ytterligere 

gjennomsyn. Når «ok» fra alle, bringes denne inn til NMBUs 

administrasjon for behandling før den sendes over til 

styrene i begge raseklubbene. 

4. Mandat 

• Det ble utarbeidet mandat på det fysiske arbeidsmøtet vi 

hadde på Gardermoen 14. og 15.januar. Dette ble 

oversendt styrene (NGK/NESK) 17. januar for 

gjennomsyn/godkjennelse. Mandatet er behandlet og 

godkjent av NESK, og vi avventer snarlig svar fra NGK. 

5. Informasjon 

• Svein og Sofie har startet arbeidet med en relativt 

detaljert beskrivelse av alle tre sykdommene. Vi mener 

dette vil være hensiktsmessig info å bringe ut til 

medlemmene for å få både interesse og skape ytterligere 

forståelse for prosjektet. 

• Vi starter med å lage en «lett» artikkel som i all enkelhet 

sammenfatter og beskriver alle tre sykdommene. Denne 

skal benyttes som informasjonskilde. 

6. Skjemaer for benyttelse ved blodprøvetagning. 

• Det er utarbeidet skjemaer som skal benyttes ved uttak 

av blod til prosjektets forskningsformål. Disse ferdigstilles, 



 

og publiseres på klubbenes hjemmesider, samt 

Helseprosjektets egne facebook-side. 

7. Helseundersøkelse. 

• Vi har i en periode snakket om et mulig behov for en 

helseundersøkelse til forskningsformålet, gjennomført av 

Veterinærhøgskolen(NMBU). Det er utarbeidet forslag til 

en slik undersøkelse som gruppen jobber videre med. En 

eventuell undersøkelse kan kjøres separat for rasene eller 

samlet, men uansett i samråd med raseklubbene. (NGK 

har nettopp gjennomført en kortere versjon som er i ferd 

med å ferdigstilles.) 

8. Økonomi 

• Siste kjente tall er 2.910.000,- og det vil bli informert om 

oppdatert saldo førstkommende helg. 

• For kontakt mot våre nordiske søsterklubber (I Sverige, 

Danmark og Finland) lager Bjørnar et utkast for første 

kontakt. Utkastet vil bli behandlet i gruppen før det 

verifiseres av styrene. Vi diskuterer hvem som er 

hensiktsmessig avsender (Styrene eller prosjektgruppa). 

9. Eventuelt 

• Arbeidsgruppen har et ønske om å få etablert en mer 

synlig og egen fane på klubbenes hjemmesider, som gjør 

at det vil være enklere for alle medlemmer å finne 

informasjon og skjemaer. 

• Det rettes henvendelse til styrene om å få godkjent en 

dedikert person som kan forvalte/redigere denne 

informasjonssiden på vegne av begge klubbene. Dette 

gjør at det kommuniseres likt i begge klubber, og til 

samme tid. 

 

Nest møte er planlagt avholdt onsdag 8.februar kl.19:00 

 

 


