
 
 

Styremøte på Teams NESK 14.06.21 kl.19:00 

Tilstede: 

Iver Melby, Dag Kleven, Grete Haugan Sætrang, Anne Cathrine Wie, Kyrre Røstad, Arne Hovde (ifm 

sak 25.06.21 og 26.06.21) Jonny Åsheim, 

Følgende saker var til behandling:  

24.06.21 Referat forrige møte. 

Referat godkjent uten anmerkninger! 

25.06.21 Gjennomgang av RAS. 

På møtet redegjorde leder for avlsrådet Arne Hovde for arbeidet som er utført ifm. 

revideringen av RAS dokumentet (rasespesifikk avlsstrategi). Avlsrådet inviterte i april 

medlemmer til å komme med kommentarer/innspill til revisjon av RASen gjennom nesk.no 

og bladet Fuglehunden. Styrets medlemmer har hatt dokumentet til gjennomlesning og 

honorerer avlsrådet for godt utført arbeid. Dokumentet blir gyldig fra og med 1 juli 2021. 

(Dokumentet skal evalueres etter 1 år og revideres etter 5 år). Styret godkjenner RAS slik at 

avlsrådet kan oversende dokumentet til NKK. 

26.06.21 Behov sammensetning og utlysing AR. 

Da to av representanter i avlsrådet fratrer i år må styret finne nye kandidater som kan fylle 

disse postene.  Iver og Arne vil utarbeide en utlysning som skal godkjennes av styret. Deretter 

vil det bli utlyst på NESK.no.  

27.06.21 Økonomi og medlemssituasjon. 

NESK består i dag av 2676 medlemmer. Dette er en økning på 39 medlemmer siden siste 

opptelling. Dag refererte til regnskapet pr. 30.04.21.  På inntektssiden foreligger det et 

negativt avvik ift. Sponsormidler, jaktprøver og utstillinger med påfølgende mindre utgifter. 

Årsaken er at man så vidt er kommet i gang med planlagte aktiviteter. Det er også en del 

medlemskontingenter som ikke er kommet inn.  

Sponsoravtalen Vigor & Sage går ut i år, men begge parter har ønsk om forlengelse ut 2022. 

Ny avtale må utarbeides.  

28.06.21 Aktiviteter fremover. 

Alle planlagte aktiviteter er i rute. 

 Jaktprøver på Ringebufjellet og Kongsvold.  

 Sommersamling i Sømådalen og Liland.  



 
 DK samling på Teams 

 Arbeid med rekrutteringstiltak. Gjelder spesielt østlandsområdet. 

 Forslag om redusert pris for innmelding i NESK ved valpekjøp. (Oppdretter melder inn 

valpekjøpere som ikke er medlem) – Ingen beslutning 

 Ingar Leiros har påtatt seg oppgaven med å skanne alle prøvekritkker fra jaktprøver 

og legge dem inn i Dog-web. Avlsrådets leder får i oppgave å kommunsiere og 

gjennomføre dette. 

29.06.21 DK situasjonen. 

 Ny - Arne Suhr /Finnmark 

 Ny - Henning Skau /Oslo & omegn  

 Ny - Siri Sætrang Brattbakken/ Oslo & Omegn. 

 Anne Catrine tar kontakt med DK Vestlandet om det er ønskelig med en ekstra DK i 

regionen. 

 

30.06.21 Orientering Webinar 

Formålet med webinar er å informere nye og uerfarne Engelsksettereiere med relevant 

informasjon om NESK og hva det innebærer å ha fuglehund i form av lover og regler, stell, 

jakt, jaktprøver /utstilling osv.  Styret har satt ned en komite som skal arbeide frem et 

konsept med flere temaer som skal gjennomføres fra høsten 2021 og utover neste år.  

 

Referent Jonny Åsheim 

 

 

 

 

 

 


