
 

 

NESK STYREMØTE 22. OKTOBER 2018 
 
Telefonmøte 20.00-22.15 
 
Til stede:  
Øystein Heggelund Dahl 
Iver Melby 
Terje Strickert Samdal 
Øyvind Skurdal 
Stein Martinsen 
Dag Kleven  
Solveig K. Gonsholt (referent) 
 
 
 
34/18  Innkallingen 
Innkalling godkjent 
 
 
35/18  Referat fra forrige møte 
Ingen merknader, godkjent 
 
 
36/18  Økonomisk status ved Terje 
Regnskap per 30.09.18 ble gjennomgått.  
Regnskapet per 30.09.18 viser i stort at aktiviteten er i tråd med budsjett. Noen poster kan ikke sees i 
sin helhet før mot slutten av året. Det er gledelig å merke seg at medlemskontingenten har et stort 
positivt avvik pga stor økning i medlemsmassen.   
 
 
37/18  Brev fra valgkomiteen av 10.10.2018 
Styret har mottatt en hevendelse fra valgkomiteen vedrørende tiltak for å øke valgdeltagelsen i NESK.  
 
Styret støtter valgkomiteen i at lav valgdeltagelse er en utfordring. Styret vil i dialog med valgkomiteen 
iverksette tiltak som kan bidra til at flere av våre medlemmer engasjerer seg og avlegger stemme ved 
valg.  
 
 
38/18  Saker fra avlsrådet (AR) ved Solveig 
Referat fra AR-møte 4.sept er delt med styret. Styret ønsker at AR retter fokus mot kapittel 5 i RAS - 
adferd. Styret ber AR utarbeide forslag til hvordan klubben skal jobbe fremover med de definerte 
målene knyttet til adferd og hvordan vi best informerer våre oppdrettere og valpekjøpere. Styret ber 
om at utkast ferdigstilles slik at dette kan diskuteres når AR og styret møtes på nyåret.   
 
 
39/18  NESK’s jaktprøver og utstillinger i 2018 
Det ble en gjennomgang av høstens arrangementer. En fullstendig evaluering kan først komme når 
alle arrangementene er gjennomført og regnskap ferdigstilt senere på året.  
 
Ringebufjellet: 
Prøven på Ringebufjellet ble en stor suksess på alle måter, både sportslig og selve gjennomføring. 
Foreløpige tall indikerer at prøven går med et positivt resultat. Ny søknad blir sendt.  
 
 
Kongsvoll: 
Prøven på Hjerkinn gikk meget bra selv om det var store utfordringer knyttet til terreng og dommere. 
NESK var i år teknisk arrangør av Norsk Derby, og antall derbydeltagere vil alltid være ukjent tett opp 



 

 

imot arrangementet noe som utfordrer planlegging av antall terreng og oppsett av andre partier. 
Utfordringer knyttet til dette vil bli tatt opp med FKF.   
 
 
40/18  DK-situasjonen ved Iver 
Iver hadde en gjennomgang av aktiviteten i distriktene. Aktiviteten er generelt bra, dog noe ulikt.  
Andrine Wefring har takket ja til å bli ny DK i Oslo/ Akershus.  
 
 
41/18  Julemøte NESK ved Iver 
Haga golfklubb blir arenaen i år. Ullrik Myrhaug er invitert til å holde foredrag.    
 
 
42/18  Medlemssituasjonen ved Øystein 
Imponerende 2404 betalende medlemmer per dd.  
 
 
43/18 Camp Villmark 2019 ved Iver 
Det ble en kort gjennomgang av Camp Villmark og hvem som bidrar med hva. Iver ønsker å delta i 
2019. NESK sin deltagelse ved arrangementet må evalueres fra år til år.   
 
 
44/18 Saker til NKK RS 2018 ved Øystein 
Øystein orienterte om saker som skal behandles på NKK RS 2018.  
 
 
45/18 Innmeldt sak fra web-redaksjonen ved Øystein 
Styret behandlet innmeldt sak fra webredaksjonen.   
 
 
46/18 NM lavland – utkast til praktiseringsregler ved Øystein 
Det er foreligger forslag fra FKF DU på presisering i praktiseringsreglene. Forslagene ble 
gjennomgått. Kommentar på forslagene blir sendt tilbake innen fristen.   
 
 
47/18 Innkommet post 
Ingen innkommende, utover de som har fått egen saksnummer. 
 
48/18 Eventuelt 
Ingen saker  
 


