
 
 

Styremøte på Teams NESK 20.05.21 

Tilstede: Iver Melby 

                Jonny Åsheim 

               Dag Kleven 

               Grete Haugan Sætrang 

               Anne Cathrine Wie 

               Arne Hovde i fbm sak 16.05.21 

               Kyrre Rørstad 

Følgende saker var til behandling: 

15.05.21 Referat forrige møte 

16.05.21 Rapport fra avlsrådet, innspill fra styret 

17.05.21 Roller i styret, fordeling av ansvarsområder 

18.05.21 Sette opp års-hjul med ansvarlige 

19.05.21 Regning fra Bladet Fuglehunden, Manglende FH for enkelte 

20.05.21 Sak fra GF ang avlsråd 

21.05.21 Web komite, orientering fra Grete 

22.05.21 Medlemssituasjonen 

23.05.21 Webinar, orientering fra Jonny 

 

15.05.21 Forrige referat ble gjennomgått og godkjent. 

 

16.05.21 Arne Hovde(leder av avlsrådet) redegjorde for AR sitt arbeid og satsningsplaner fremover. 

Arbeidet med RAS(rasespesifikk avlsstrategi) har vært omfattende og skal revideres. Beregnet 

ferdigstilt innen utgangen av mai og vil da oversendes NKK.  

AR har fått en del henvendelser ang oppdrettere som har kull på valpelisten vår, og som ikke svarer 

på henvendelser. Alle oppdrettere bes svare samtlige henvendelser. 



 
ES sin popularitet som rase er stigende og det ble i 2020 født over 900 engelsksettere.  

 

17.05.21 De fleste av klubbens aktiviteter og arrangementer for 2021 er allerede planlagt og 

ansvarlige er på plass. Mer spesifikk fordeling av roller og gjøremål blir tatt opp ved senere møte. 

 

18.05.21 Års-hjul for 2021 er stort sett ferdigstilt og personell og ansvarlige er på plass. NESK er i år 

teknisk arrangør av NM høyfjell som det ligger ett betydelig arbeid bak. All informasjon om klubbens 

aktiviteter ligger ute på vår nettside www.nesk.no  under fanen aktiviteter. 

Iver redegjorde om at korrektur og sammensetning av årboka var en ekstra stor jobb da veldig mye 

av stoffet som skal brukes kommer i forskjellige typer format og skriftstørrelser. Vi skal jobbe for å få 

en mal som skal følges for å lettliggjøre arbeidet fremover. Avlsrådet og styret bør ha hvert sitt 

referat til årsberetningen. 

 

19.05.20 NESK mottok en regning på 65.000,- fra Bladet Fuglehunden som gjaldt manglende 

innbetaling fra september i fjor. Dette medfører at denne sum ikke kom frem i fjorårets regnskap og 

således vil bli en feil i årets budsjett.  

Flere medlemmer får ikke bladet FH hjem i postkassen. FH jobber med saken for å finne hva feilen 

kan være. Mange mottar bladet uten påtrykket navn og adresse og mulig ligger noe av problemet i at 

bladet havner i feil postkasse. Dette bringes videre til Bladet FH. 

 

 

20.05.21 Det kom inn forslag på årets generalforsamling om at avlsrådet(AR) skulle foreslås av 

valgkomitéen og velges på generalforsamlingen. Dett ble nedstemt, men styret ønsker likevel å se på 

dagens løsning og jobbe med eventuelle forbedringer for å sikre AR sitt arbeid. Jonny, Dag og Kyrre 

skal gå gjennom struktur og se etter andre enn dagens løsninger. 

 

21.05.21 Grete redegjorde for arbeidet som gjøres i WEB komitéen. Denne består av Grete Haugan 

Sætrang, Ingunn Sømåen samt Kristel Sjåstad Åsheim. Grunnet den pågående pandemien har det 

vært lite og få gjennomførte arrangementer og aktiviteter. Dette har selvsagt ført til mindre aktivitet 

og jobb for komiteen. 

 

22.05.21 Klubben har pr dags dato 2637 betalende medlemmer. 

 

http://www.nesk.no/


 
23.05.21. Jonny viste frem en PowerPoint presentasjon om og hvordan han tenkte dette webinaret 

gjennomført. Det ble presentert flere aktuelle temaer i denne PP presentasjonen og styret syntes 

dette var et svært interessant og spennende prosjekt og tilbud til våre medlemmer. Dette skal jobbes 

mer med og Jonny får med seg Grete, Ingeborg og Anne Cathrine som medhjelpere. 

Referent Kyrre Rørstad 

 

 

 

 

 

 


