
Protokoll fra styremøte for Norsk Engelsksetterklubb 29.09.2020 

 

Sted : Møte ble gjennomført digitalt på TEAMS 

Tilstede: Iver Melby (Leder), Terje Strickert Samdal (nestleder), Grete Haugan Sætrang (styremedlem) 

Stein Martinsen (styremedlem), Øivind Skurdal (styremedlem), og Dag Kleven (varamedlem) 

I tillegg deltok Arne Hovde under sak 55/20 

Referent: Grete H Sætrang 

_________________________________________________________________________________ 

Sak 54/20: Godkjenning protokoll fra forrige styremøte  

Vedtak:  

Protokoll ble godkjent 

Sak 55/20: Orientering fra avlsrådet 

Avlsrådet orienterte styret om pågående saker, blant annet arbeidet med oppdatering av 

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS), korrespondanse med NKK med oppdatering av status PRA mm  

Vedtak: 

Avlsrådet presenterer status for RAS-dokumentet for styret medio desember. 

Sak 56/20 : Søknad om jaktprøver 2021 

Styret gikk igjennom årets jaktprøver og har lagt planer for neste års prøver. NESK er arrangør av NM 

høyfjell neste år. NESK har søkt om Kongepokal/NKK-pokal. 

Vedtak:  

Dorthe søker om jaktprøver for neste år. Iver er kontaktperson til arrangementskomiteen for NM. 

 

Sak 57/20 DK i Trøndelag 

Vi trenger ny DK i Trøndelag. 

Vedtak: 

Grete sjekker ut aktuelle kandidater.  

Sak 58/20 : Lån NKK 

Styret i NESK har fått bekreftet at NKK ikke har likviditetsbehov inneværende år. 

Vedtak: 

Styret avventer situasjonen. 

Sak 59/20 : Web-redaksjonen 

Grete orienterte om webredaksjonens arbeid og organisering av web-redaksjonen for sikre at vi får 

dekket viktige saker/arrangementer. 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

Sak 60/20 medlemsverving 

Det er jobbet med vervekampanje for nye medlemmer hvor sponsorene våre bidrar med gaver. 



Vedtak: 

Brev sendes ut til potensielle medlemmer samt legges ut på NESK-siden. 

Sak 61/20 Regnskap 

Regnskapet ble gjennomgått pr nå og det ser ut som vi får et tilfredsstillende resultat. 

Vedtak:  

Styret tar orienteringen til etterretning. 

Sak 62/20 NESK-kalenderen 

Sirikit Lockert har tatt på seg ansvaret for NESK-kalenderen i år som tidligere år. 

Vedtak: 

NESK-kalenderen produseres som tidligere år med Sirikit som ansvarlig. 

 

Styremøtet ble avsluttet 29.09 kl. 19:30 

 

 

 


