REFERAT NESK STYREMØTE
DELTAKERE:

Iver Melby, Dag Kleven, Grete Haugan Sætrang, Arne Hovde, Jonny
Åsheim

FRA:

Styret NESK

SIGN.:

ANSVARLIG:

Iver

SIGN.:

KOPI:

Anne Cathrine Wie, Kyrre Rørstad

MØTEDATO:

REFERENT:

MØTELEDER:

28.06.22 kl.19:00

Jonny

Iver

NESTE MØTEDATO:

(etter ferien)

Agenda:
Sak 53.06.22 Referat forrige møte.
Referatet ble gjennomgått og godkjent. Grete legger det ut på hjemmesiden

Sak 54.06.22 Saker fra avlsrådet.
33-04-22. Avlsrådet orienterer – fra styremøte 26.04
Gjennomgang av rapport fra Dyre-ID angående helseundersøkelse på engelsksetter.
Rapporten skulle leveres 25.05. Mottatt mail 24.06 fra Dyre ID v Kamilla Trageton.
Arbeidet har dessverre tatt lengre tid enn forventet. Forventer ny dato for leveransen
sent juli eller august.
AR Sak/20/22 Championatpoeng – for beregning av årets hund
AR har presisert at sak 20/22 ikke handler om Championatpoeng, men beregning av
poeng på bakgrunn av Championatregler for årets hund i NESK.
AR foreslår å endre poengskalaen for fullkombinert fra at man i dag ikke har
begrensninger på hvor mange ganger man kan nyttegjøre seg av poeng fra denne
prøveformen for å bli årets hund. Vi foreslår å endre fra dagens situasjon med ingen
begrensninger til maks 1x1 fullkombinert er tellende.
Det gis i dag tilleggspoeng for 1.UK og 1.AK Apport som kan nyttegjøres inntil 5 ganger.
AR foreslår å endre dette til 2 ganger tellende for årets hund
Vedtak: Styret vedtok på styremøtet 09.06 å stille seg bak forslaget om endring av
poengskala

AR Sak ??/22 – Avlsrådet ønsker å endre og innføre nye krav for å legge ut valper til
salgs på vår liste over valpekull i NESK basen.
25.06 mottok styret et dokument fra avlsrådet der det var fremlagt en plan som ved
gjennomføring skal selektere valpekullene. Dette skal bidra med å hjelpe valpekjøperne i
deres valg, samtidig legges det strengere krav til oppdretterne og deres arbeid med å
fremme eller forbedre engelsksetteren..
Vedtak: Styret støtter forslaget, men gir ingen godkjennelser. Styret ser frem til en
tilbakemelding med evaluering.

AR Sak 18/22 Kriterier for godkjente avlshunder –
Behandlet i styremøtet 09.06 der vedtaket ble at styret stiller seg bak forslaget og ber AR
informere medlemmene. Styret har 25.06 mottatt fra AR kriterier for godkjennelse av
avlshund i NESK .
Vedtak. Kriteriene kan distribueres på hjemmesiden.

Sak 55.06.22 Samarbeidsprosjekt med NGK status



Informasjon om prosjektet er skrevet, og bør legges ut på hjemmesiden.
Dag og Iver jobber videre med å bemanne en prosjektgruppe som skal jobbe med å skaffe
resterende finansiering og arbeide mot Frode Lingås angående kontrakt.

Sak 56.06.22 Apport Cup. Innkommet forsalg


Forslaget som er kommet fra et medlem i NESK

Vedtak: Oversendes til AR for vurdering som sendes tilbake til styret.

Sak 57.06.22 Omplassering av hunder (ES)
Vedtak: Iver og Dorthe jobber videre med forslag til løsning.

Sak 58.06.22 Web redaksjonen og hjemmeside.
Tilbud på oppgradering av hjemmesiden er mottatt fra Dialekta som er leverandør av hjemmesiden.
Tilbudet inkluderer 5 timer opplæring. Tilbudet har en kostnad på 80.000.

Vedtak: Styret godtar tilbudet og går i gang med oppdatering av ny plattform. Grete tar
kontakt med Dialekta. Angående organisering av Webredaksjon vil Grete kommer med
forslag til neste styremøte.

Åpen sak: 35-04-22. Instruktørutdanning – retningslinjer og plan for utdanning
av instruktører



Vedtak styremøte 26.04 - Kyrre og Anne Catrine følger opp denne saken og legger frem et
forslag til styret.
Vedtak styremøte 18.05 sak 41.05-22: Vi ser for oss 3-4 stk. Kyrre utarbeider ett
mandat/instruks for gruppen.

Vedtak: Kyrre har utarbeidet en instruks som er oversendt styret. Instruksen innebærer
bl.a at det skal opprettes en styringsgruppe. Kyrre og Ingeborg forespør gode kandidater
til denne gruppen. Resultat fremlegges på neste styremøte.

Eventuelt:
Hvem er distriktskontakter i Øst og Vest Finnmark? - Morten Rise, Hanne Jonassen og Are Suhr.
Grete oppdaterer hjemmesiden

