
Protokoll fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 24/04 2019 

 

Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Iver Melby (nestleder), Stein Martinsen (styremedlem),  

Øivind Skurdal (styremedlem), Terje Strickert Samdal (styremedlem) 

 

Forfall: Dag Kleven, Solveig Gonsholt 

Referent: Øystein Heggelund Dahl 

21/19     Innkalling 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 

22/19     Referat forrige styremøte 

Det var ingen merknader til referat fra forrige styremøte 8.-10. februar 2019.  

Vedtak: Referat fra forrige styremøte ble godkjent 

 

23/19     Medlemssituasjonen 

NESK har per 24. april 2228 betalende medlemmer og ligger med det meget godt an i forhold til 

foregående år. Det er fortsatt mange som var medlem i fjor som ikke har betalt medlemskontingent 

for 2019 og styret håper flest mulig vil slutte opp om klubbens arbeid som medlemmer. Det vil 

fremover bli gjennomført ulike tiltak og vervekampanjer for å beholde og verve nye medlemmer.  

Vedtak: Styret tok status til etterretning. 

 

24/19     Arrangement 

Styret gjennomgikk de største arrangementet for klubben. Jaktprøvene på Ringebu og Hjerkinn er i 

god rute. Det samme gjelder utstillingene våre.  

Vedtak: Styret tok status til etterretning. 

 

  



25/19     Camp Villmark 

Camp Villmark avholdes fra 25.-28. april. Arrangementet er godt planlagt fra arrangementskomiteen. 

Styret takker alle som bidrar med å representere NESK under Camp Villmark.  

Vedtak: Styret tok status til etterretning. 

 

26/19     Gjennomføring av Generalforsamling 

Styret gjennomgikk ansvar og roller under generalforsamlingen.  

 

27/19     Eventuelt 

Brev – trening utenfor båndtvang 

Styret har mottatt en henvendelse vedrørende trening utenfor båndtvang. Hendelsen har ikke skjedd 

under NESK-arrangement. NESK besvarer henvendelsen og informerer om gjeldende prosedyre for 

varsling av slike saker.  

 

Nye ressurser 

Styret har fått signaler om at redaktør for NESK-sidene i Fuglehunden, Avlsrådssekretær og 

Kalenderansvarlig ønsker å tre ut av sine verv. Styret iverksetter tiltak for å finne nye ressurser som 

kan bekle disse viktige rollene.  

Vedtak: Styret søker etter ny redaktør til NESK-sidene, Avlsrådssekretær og Kalenderansvarlig 

 

Aversjonsdressur rein 

Iver informerte om at det arbeides med å finne en mulighet for gjennomføring av aversjonsdressur 

på rein i Gudbrandsdalen. Aktiviteten ønskes gjennomført i samarbeid med grunneiere og lokale 

fuglehundklubber. Det arbeides også med å skaffe de nødvendige godkjenninger for at aktiviteten 

kan gjennomføres.  

Vedtak: Styret igangsetter tiltak for å gjennomføre aktiviteten 

 

Dropbox 

Styret har samlet informasjon på Dropbox. Øivind bidrar så etablert konto kan videreføres for nytt 

styre.  

 



 

Styremøtet ble avsluttet 24.4. kl 18 

 

 

 


