MØTEREFERAT

DELTAKERE:

Iver Melby, Dag Kleven, Grete Haugan Sætrang, Arne Hovde, Jonny
Åsheim, Anne Cathrine Wie, Kyrre Rørstad, Ingeborg Sjurseth

FRA:

Styret NESK

SIGN.:

ANSVARLIG:

Iver

SIGN.:

KOPI:

MØTEDATO:

REFERENT:

MØTELEDER:

NESTE MØTEDATO:

05.09.22

Jonny

Iver

?

Agenda:
59.08.22 Referat forrige møte.
Godkjent – Allerede lagt ut på NESK.no

60.08.22 AR orienterer
1. Avtale om utlevering og bruk av diagnosedata fra Dyre ID AS
Vedtak: Avtalen er gjennomgått av styret og innholdet kvalitet sikret av Anne Cathrine
Frøstrup som har kommentert enkelte punkt. Avtalen oppdateres iht. nevnte kommentarer
fra Anne Chatrine Frøstrup gitt i mail datert 20.08.22. Avtalen signere så av leder i NESK og
returneres til Dyre ID AS.
2. Mankehøyde – mail fra AR 31.08 – Hvordan publisere endringene på en god måte?
Raseklubbene dette gjelder jobber for å finne årsaken til at standardkomiteen har endret
mankehøyden uten beskrivelse av årsak elle høring blant rasene dette gjelder.
Raseklubbene mener gammel mankehøyde er til det beste for rasebeskrivelsene.
Vedtak: NESK ønsker ikke å endre rasestandarden inntil saken endelig er avklart og avsluttet.

61.08.22 Status Samarbeidsprosjekt med NGK/NMBU (Ref. Sak 55.06.22)





Informasjon om prosjektet er skrevet og lagt ut på hjemmesiden.
Utkast til brev angående prosjektet skrevet og gjennomgått. Skal sendes til oppdrettere og
dyreklinikker.
AR v/Arne tar kontakt med Frode Lingaas angående fremdrift og videre arbeid. En
prosjektgruppe etableres så etter ressursbehov.
Finansiering. Søknad om finansiell støtte utarbeides og sendes aktuelle sponsorer og
oppdrettere.

62.08.22 Status Instruktørutdanning – retningslinjer og plan for utdanning
av instruktører (åpen sak 35-04-22)
Styringsgruppe (åpen sak 41.05.22)
Gruppen består av leder Ingeborg Sjurseth, Roger Størseth, Monica Brendsrud, Anne-Grethe
Sætrang.

Mandat/instruks for styringsgruppen
Retningslinjer for gruppen er utarbeidet og gjennomgått av styret.

Forslag til instruktøravtale
Mal for instruktøravtale med NESK er utarbeidet og godkjent av styret.

63.08.22 Omplassering av hunder (ES) (Åpen sak 57.06.22)
Vedtak: I forbindelse med oppgradering av hjemmesiden blir det utarbeidet en portal for
omplassering av hunder.

64.08.22 Status web og web komitéen (åpen sak 58.06.22)
For å klare å dekke alle arrangementer og publiseringer ønsker webredaksjonen å styrke
bemanningen med 2 til 3 stykker. I første omgang kontaktes DK`ene for hjelp til å finne interessenter
til disse oppgavene.

65.08.22 Overtakelse FB-Engelsk setter åpen sak
NESK er blitt forespurt om å overta Facebook siden Engelsk Setter. Dette er en side som er populær
og har eksistert i 10-15 år.
Styret v/ Grete vil forespørre eier av siden om hvilke tanker hun har om denne videreføringen.

66.08.22 Status for gjennomførte arrangement og retningslinjer for
innsending av regnskap.
For gjennomførte arrangementer har vi forskjellige rutiner for levering av regnskap. Noen regnskap
er levert styret og noen sendes direkte til regnskapsfører.
Vedtak: For fremtiden skal styret ha kopi av regnskap for arrangementer som sendes regnskapsfører.

68.08.22 Vurdering om leie av treningsterreng.
På grunn av dagens vanskelige situasjon for trening av hund i marka på sør/øst landet ønsker NESK å
undersøke muligheten til å leie treningsterreng. Saken videreføres til neste møte.

69.08.22 DK situasjonen
Ny DK i Valdres er blitt Stian Hagen. Hjemmesiden oppdateres av Ingeborg
DK i Østfold ønsker å fratre sin rolle i NESK. Arbeid med erstatter er i gang.
Ingeborg/Anne Cathrine snakker med DK`er i vest Finnmark angående fordeling av funksjonsområde.

70.08.22 Innkommen post
1. Brev fra Svein Kvaale vedrørende eget championat på skog.
Vedtak: Saken oversendes AR for uttalelse. Ansvarlig for oversendelse er Jonny
2. Brev fra Ulrik Knaack Nielsen til NESK styre v Leder.
Klage over distrikts-kontakt for Østfold angående upassende innlegg på Facebook
Leder informerte om saken, vi har hatt kontakt med DK. DK valgte å trekke seg med engang.
DK beklaget saken sterkt i mails form til oss 31.08.22. Innlegget er fjernet fra Facebook.
3. Brev fra FKF vedrørende lavlandssaken og økonomi.
Vedtak: Styret er positivt til saken og vil vurdere finansielle betingelser i samarbeid med de
andre raseklubber. Saken undersøkes ift. svarfrist. Ansvarlig Kyrre.
4. Brev fra AR vedrørende godkjenning av vedtekter til Kåring av årets skogsfuglhund.
Vedtak: Statuttene godkjennes og kan publiseres med oppstart fra og med 2023. Årsaken til
at oppstart først 2023 er at en del skogsfuglprøver allerede er avviklet.

