
 

 

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: 

13.12.22 Jonny/Kyrre Iver  

 

Agenda: 

80.12.22 Referat forrige møte. 
Godkjent – Lagt ut på NESK.no 

81.12.22 Avlsrådet orienterer 
1. Invitasjon fra Svensk ES klubb til Nordisk match 

Vedtak: Saken oversendes avlsrådet som følger opp saken ift. svarfrist til Svensk ES klubb 23.06.2023 

2. Avlsrådet vurderer, i tillegg til informasjonen som hentes ut fra Datahound, å ta i bruk informasjon 

fra Dyre-ID i arbeidet med årsberetning og i arbeidet med RAS.  

Vedtak: Avlsrådet vil utrede dette nærmere og forelegge det på «Januarmøtet».   

3. Styret har mottatt forslag til jaktprøveregler for UK skog fra avlsrådet.  
Vedtak: Dette vil bli behandlet på styremøtet i januar.  

4. Avlsrådet ønsker å endre og innføre nye krav for å legge ut valper til salgs på vår liste over 

valpekull i NESK basen.  

Vedtak: Avlsrådet bes utarbeide en innstilling i forhold til dette på Januarmøtet. 

5. Sak 56.06.22 Apport Cup. Innkommet forslag 

Vedtak: AR vurderer behov og eventuelle regler som fremlegges på januarmøtet. 

6. Årets hund – kåringen går som planlagt og offentliggjøres like før jul eller før årsskiftet. Det er viktig 

at styret informeres om resultatet før det blir offentliggjort. 

7. NKK har sendt ut nytt avlsprogram på høring til alle klubbene.  

AR vurderer dette og fremlegger sine kommentarer på januarmøtet. 

8. Redusert mankehøyde – NKK jobber med saken og har mulig funnet feil i teksten i FCI standarden. 

FKF har mottatt brev fra FCI. Sak 56.06.22 Apport Cup. 

9. RU møte – Iver og dag deltok. Referat utsendt til alle styremedlemmer, men Dag redegjorde fra 

møtet 

10. Helseprosjektet - Neste møte 19.12. Referatene fra disse møtene blir tilsendt styret. Informasjon fra 

prosjektet bør være fast sak på styremøtene fremover 

11. Jaktprøvereglement - Arne informerte om diverse tema. Skal opp på dommerkonferansen i januar 

 



 

 

 

82.12.22 Treningsterreng. - Hvordan administrerer vi et ev terreng, Oppsyn, kort 

salg 

 Styret arbeider videre med et mulig terreng og regler for bruk.  Ansvarlig - Iver 

 

83.12.22 NKK Teams link og sky lagring.  

Mottatt tilbud fra NKK (mail) Pris 2340/år/bruker. Styret må skaffe mere informasjon omkring behov for 

dette.  Tas opp på januarmøtet Ansvar – Dag og Grete 

 

84.12.22 Henvendelser angående manglende papirer på hunder, gjelder 

registrering og eierskifte av hund 
Leder informerte angående saken som foreløpig ikke er noe for NESK. Riktig tjenestevei er via NKK.  Det 
utarbeides en artikkel på NESK.no angående saken. Ansvarlig - Jonny 

 

85.12.22 Bladet Fuglehunden ES sidene. Det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig 

stoff til hver utgave. Styret må vurdere om vi skal redusere utgivelsene fra 6 til 5 

nummer pr. år.  
Omfang og kostnader er store med de 6 numrene vi har i dag. Det foreslås å se på om vi bør redusere antall 

nummer.  Forslag til brev til styret i FH legges fram på januarmøtet. Ansvarlig Dag og Anne Cathrine. 

86.12.22 Redaktøren i bladet Fuglehunden har signalisert at han vil si opp sin 

rolle som redaktør.  

Saken rundt redaktørfunksjonen diskuteres på januarmøtet.  

Forslag til års-hjul er pågående. Det betyr at hver av oss må bidra innlegg til fuglehund. Saken diskuteres på 

januarmøtet. 

 

Åpne saker 

Sak 75.11.22 Status forsponsor –  

Dette er gjort uten positiv tilbakemelding. Fortsatt noen som ikke har gitt tilbakemelding 

63.08.22 Status WEB komité 

Ingen endring siden sist.  

Innkommen post 
Forslag på kandidat til gullmerke –  
Kandidaten innfrir krav til dette så styret støtter forslaget 
 
Brev angående mistillit til valgkomiteens leder – Innholdet er diskutert og svar skal utarbeides. Ansvarlig for 
utkast - Dag 
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