NESK Styremøte 22.05.2018.
Telefonmøte kl 20.00 – 22.30.

Øystein Heggelund Dahl,
Terje Strickert Samdal,
Stein Martinsen,
Øyvind Skurdal ,
Dag Kleven,
Solveig Kullerud Gonsholt (referent)
Iver Melby (forfall)

Sak 23/18 -

Godkjenne innkallingen
Godkjent

Sak 24/18 –

Godkjenne referat fra forringe styremøte
Godkjent

Sak 25/18 – Konstituering av nytt styre og gjennomgang av arbeidsform og ansvar.
Det ble gjennomgått en presentasjon om arbeidsform i styret og ansvar i NESK, FKF,
RU.
Ut over dette er det slik at alle i NESK-styret får oppgaver og bidrar på lik linje med
hverandre, også supplementer.
Sak til neste styremøte: en intern fordeling av oppgaver.
Sak 26/18 – Fuglehundting og valg i FKF og regnskap.
Styret gikk igjennom saken relatert revisjon av jaktprøvereglementet, som skal opp på
Fuglehundtinget i 25.-26. mai. Styreleder og nestleder får mandat til å ta stilling til saker
på vegen av klubben, om det kommer endringer og/ eller ny fakta.
Videre gjennomgang av øvrige saker som skal behandles på Fuglehundtinget:
2. Regnskap: Nesk vil komme med en kommentar til valg av oppsett av regnskapet og
vil be om en protokolltilførsel knyttet til bruk av kontonummer for bedring av lesbarhet.
3.Forelagte saker med styrets innstilling. NESK støtter FKF-styrets innstilling i de
fremlagte sakene.
4.Kontingent 2018, NESK støtter FKF-styrets innstilling.
5.Budsjett. NESK støtter FKF-styrets innstilling.
6.Valg: NESK støtter valgkomiteens innstilling.
Sak 27/18 – NESK aktiviteter
·
NESK spesialutstilling.
Avholdes på Fetsund 2.juni og håndteres av Anne Grete Sætrang, alt går etter planen. Stein sjekker
praktisk om sponsor.
·
Status sommersamling i Femunden 13. – 15- juli.
Styret, ved Øyvind, tar kontakt med komiteen for å høre om alt går etter planen.

Status høstens jaktprøver:
Orientering om status og det er nå klart for markedsføring.
Ringebufjellet, 24. – 26. august. Nytt, vakkert og spennende sted, og det ser meget lovende ut for
klekking med denne forsommeren. Dommerinvitasjon sendes i nærmeste fremtid.
Kongsvold/ Hjerkinn 21. – 23. september, alt går etter planen.
Sak 28/18 – DK-situasjonen
DK`ene er NESK sin forlengede arm ut til nye og etablerte medlemmer. Det foreslåes å sjekke
ut behov for mer støtte- og delingsfunksjoner DK imellom, utfordringer og behov. Sak for neste
møte, når Iver Melby er med, (DK – kontakt).
Sak 29/18 – Sponsor
En orientering om status.
Stein orienterte om status for sponsorer. Det arbeides med å få med nye. Det ville vært ideelt
å få nye på plass snarest mulig, bla da det er planlagt bestilling av bekleding. Hele styret
oppfordres til å sjekke ut i sitt nettverk. Ut over det jobber Stein og også Dag med oppgaven.
Øyvind vil gi en oversikt over profilering som NESK vil bidrar med ovenfor sponsorer.
Sak 30/18 – Økonomi.
Det er en stor økning i antall betalende medlemmer, pr 22/5 -18, 2233 stk. Dette er en meget
viktig inntektskilde for klubben. Det arbeides med ytterligere tiltak for å sikre medlemsinngang.
Det er etablert et godt samarbeid med NKK – økonomiavdelingen for god oppfølging. De
andre postene i regnskapet er etter plan.
Sak 31/18 – Camp Villmark – erfaringer og videre arbeid
Årets arrangement ble planlagt og gjennomført på en grundig og god måte. Det ble et flott
arrangement, en fantastisk godt sand og det ble vervet nye medlemmer. Styret vil retter en
stor takk for innsatsen til de involverte. Vedlegg: Evaluering fra komiteen for 6-8-april 2018.
Sak 32/18 – Generalforsamling i Fuglehunden.
Styret ble informert om at NGK og NVK har nye styrekandidater til Fuglehunden AS. Styret
arbeider med å finne en kandidat til styreledervervet.

Sak 33/18 – Eventuelt
Styret ønsker at også medlemmer i avlsrådet utnevnes for en periode på 2 år. For å sikre
kontinuitet vil ved første utnevning 2 av medlemmene i avlsrådet utnevnes for en periode på 1
år mens de øvrige utnevnes for 2 år. Styret vil oppdatere avlsrådsinstruksen i henhold til
vedtaket.
Det ble drøfter hvordan styret og AR prinsipielt bør håndterer saker som omhandler
varslingssaker/ dyrevelferdsaker.
Styret diskuterte videre utvikling gemytt/ lyd i vår rase. Styret ber AR utarbeide forslag til
hvordan dette bør håndteres. Saken behandles i styret så snart AR har levert sitt forslag.

