
 

Protokoll fra styremøte for Norsk Engelsksetterklubb 16/05 2019 
 

Tilstede: Iver Melby (leder), Terje Strickert Samdal (nestleder), Stein Martinsen (styremedlem),  

Øivind Skurdal (styremedlem), Dag Kleven (varamedlem), Heidi Vileid Gärner (varamedlem) 
 

Referent: Øivind Skurdal 

 

28/19     Presentasjon styremedlemmer 

Alle i styret presenterte seg. Grete og Heidi ønskes spesielt velkommen inn i styret som hhv nytt 

styremedlem og varamedlem. 

 

29/19     Referat forrige styremøte 

Det var ingen merknader til referat fra forrige styremøte. 

Vedtak: Referat fra forrige styremøte den 24.04.19 ble godkjent 

 

30/19     Erfaring fra årets generalforsamling 

Årsmøte ble arrangert på Mortens Kro den 24.04.19. Møte ble gjennomført i henhold til NESK sine 

lover.  

 

31/19     Medlemssituasjonen og vervekampanje 

Det er pr. dato 2288 betalende medlemmer. Dette er en økning på 60 medlemmer sammenlignet 

med samme periode i fjor. Det vil bli gjennomført vervekampanje i løpet sensommer/høsten som 

tidligere år. 

Vedtak: Styret tok status til etterretning. 

 

32/19     Oppfølging av aktive saker 

Det jobbes med å finne en ny redaktør for NESK sine klubbsider i Fuglehunden. Kandidater er 

forespurt og styret regner med en avklaring i løpet av sommeren. 

NESK sin sekretær i avlsrådet har bedt om avløsning på grunn av fødsel. Styret har jobbet med èn 

aktuell kandidat. Det forventes en avklaring før 1. juli. 



Vedtak: Styret tok status til etterretning. 

 

33/19     Situasjon Distrikskontakter 

Grete H. Sætrang har sagt ja til å bli styrets kontakt ut mot distriktskontakter. Hun ønsker spesielt å 

jobbe med en satsing mot ungdommen. 

 

34/19     Arbeidsfordeling og arbeidsform i styret 

Styret har avklart arbeidsformen og fordelingen blir slik: 

Heidi Vileid Gärner: Ny kontakt mot NESK avlsråd 

Terje Strickert Samdal: Økonomi og ansvarlig for Tydalsprøven. Kontakt Raseutvalget 

Stein Martinsen: Sponsorer 

Dag Kleven: Sponsorer og medlemsverving 

Øivind Skurdal: Data, web, reklame og Ringebuprøven. 

Grete Sætrang: Kontakt DK 

Iver Melby: Kontakt mot FKF, Raseutvalget og øvrige saker 

 

 

35/19 Referat fra arrangement 

 

Camp Villmark hadde en veldig fin stand med godt besøk. Nye medlemmer ble vervet og 

tilbakemeldingene har vært positive. Fellesutstillingen var nok en gang vellykket, på tross av dårlig 

vær. Viser til øvrige referat på våre hjemmesider. Vi takker alle som har bidratt og deltatt. 

 

36/19 Økonomi 

Denne saken må utsettes til neste møte. 

 

37/19 Sponsorer 

Alle eksisterende sponsorer ønsker å fortsette, unntatt Meråker Bruk og Non-Stop. Vi dem takker for 

et godt samarbeid og ønsker dem hjertelig tilbake ved en senere anledning. 

 

38/19  Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Styremøtet ble avsluttet kl. 21.00 


