
Protokoll fra styremøte for Norsk Engelsksetterklubb 18.01.2021 

 

Sted : Møte ble gjennomført digitalt på TEAMS 

Til stede : Iver Melby, Terje Strickert Samdal, Grete Haugan Sætrang Stein Martinsen, Øivind Skurdal 

og Dag Kleven  

I tillegg deltok Arne Hovde (leder AR), og Andrine Wefring under sak 02/21 og Sak 03/21 samt Dorthe 

Haugen under sak. 04/21 

_________________________________________________________________________________ 

Sak 01/20: Godkjenning referat fra siste styremøte  

Vedtak:  

Referat Godkjent 

Sak 02/21: Informasjon fra avlsråd 

Styret hadde i forkant av møtet bedt avlsrådet om å vurdere hvorvidt avlsrådet samlet sett har 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Dette i lys av at et medlem av avlsrådet går ut.  Avlsrådet er av 

den oppfatning at det p.t ikke er behov for å rekruttere flere medlemmer til avlsråd og kompetansen 

er tilstrekkelig. 

Vedtak:  

Rekruttering av nytt/nye medlemmer i avlsråd avventes  

Sak 03/21: Forberedelser til utarbeidelse av årsberetning 2020 - avlsråd 

Avlsrådet orienterte styret om at de er godt i gang med avlsrådets beretning til årsberetningen. Frist 

for levering av ferdig beretning er satt til 15.02. 

Vedtak:  

Styret tok orienteringen til etterretning.  

Sak 04/21: Driftsorientering  

Dorthe orienterte styret om status for driften. Bla. har klubben fått 44 nye innmeldinger i NESK i 2021. 

Videre ble det opplyst at klubben har mottatt ca. 80 kalendere som sendes ut til alle medlemmer ved 

årsskifte i retur pga. feil/ukjent adresse. Det er med andre ord et problem at mange medlemmer ikke 

melder fra når de flytter.  

Vedtak: 

Styret vil via klubbens hjemmeside oppfordre alle medlemmer om å melde fra om adresseforandringer 

via Din side. For øvrig tok styret orienteringen til etterretning. Styret gav samtidig Dorthe honnør for 

den jobben som gjøres for klubben og for klubbens medlemmer.  

Sak 05/21: Årsberetning 2020 – styrets beretning  

Innholdet i styrets beretning til Årsberetning 2020 ble gjennomgått og diskutert, og oppgavene ble 

fordelt 

Vedtak:  

Fordeling ble vedtatt og frist for levering av innhold ble satt til 10.02  



Sak 06/21: Regnskap 2020 og budsjett 2021 

Terje gjennomgikk regnskapet for 2020. Som en konsekvens av at flere planlagte aktiviteter ikke har 

latt seg gjennomføre pga. Covid 19 restriksjoner ble resultatet for NESK betydelig overskudd i 2020.  

Forslag til budsjett for 2021 som skal fremlegges for generalforsamlingen ble gjennomgått 

Vedtak:  

Regnskap og forslag til budsjett ble vedtatt. 

Sak 07/21 Generalforsamling 2021 

Dato for gjennomføring av generalforsamling foreslås gjennomført den 17.03. 2021. Med bakgrunn i 

fortsatt usikkerhet i forhold til Covid 19, kan det bli aktuelt å gjennomføre dette via TEAMS forutsatt 

at man finner en god løsning for gjennomføring av valg.  

Lovlighet i henhold til NKK sine lover er avtalt og godkjent av FKF og NKK. 

Vedtak:  

Dato vedtatt og informasjon om generalforsamling legges ut på NESK hjemmesider.  

Sak 08/21 Eventuelt  

DK situasjonen i Trøndelag 

Nye distriktskontakter på plass i Trøndelag. Disse er:  

• Tidligere Sør-Trøndelag – Kine Spets Høvik og Marte Sveli 

• Tidligere Nord Trøndelag – Sindre Børmark, går inn sammen med Helgar Sætermo 

Hovden prøven 

Godt i gang med planlegging, forutsatt at dette er mulig innenfor retningslinjene for Covid 19.  

Opprop vil bli gjennomført i de ulike terrengene ingen innendørs aktivitet. Deltagerne tar ansvar for 

booking av bosted. 

 

Vedtak:  

Styret tok orienteringen til etterretning  

 

Styremøtet ble avsluttet 18.01. kl. 20:45 

 

 

 


