Styremøte på Teams NESK 6.12. 21 kl.19:00
Til stede:
Iver Melby, Ingeborg Sjurseth (delvis), Kyrre Rørstad, Jonny Åsheim, Dag Kleven, Grete Haugan
Sætrang
Anne Cathrine Wie deltok ikke på møtet.
I tillegg stilte leder for avlsråd Arne Hovde og Jan Terje Bårseth under sak 56/11
Sak 55/11 Godkjenning referat fra siste styremøte
Referat godkjent uten anmerkninger
Sak 56/11 Saker fra avlsråd/styrets saker til avlsråd
a) Årets hund
Arne Hovde og Jan Terje Bårseth var innkalt til møtet for å redegjøre for bakgrunnen for beslutningen
om å endre kriteriene for tildelingen av årets hund for 2021 som følge av konsekvensene av Korona
pandemien.
I etterkant av dette er det kommet frem kritikk fra noen av våre medlemmer som mener at det er feil
å endre på kriteriene.
Kort oppsummert var bakgrunnen for endringene at over halvparten av vinterens prøver ble avlyst på
grunn av pandemisituasjonen, med flest avlyste prøver i Sør-Norge.
I tillegg ble personer som bodde i «røde kommuner» nektet å stille på prøver som var åpne for andre.
De som kom fra «røde kommuner» og ville stille i VK, kunne for eksempel bare delta på to vinterprøver
i 2021, Geilo- og Rjukanprøven.
Konkurransevilkårene ville da ikke bli like.
Med bakgrunn i dette ble det på avlsrådsmøte den 1. september 2021 bestemt at vinterens resultat
ikke skulle gjelde ved uttak til NM-lag høyfjell og lavland. I samme møte ble også behovet for å endre
kriteriene for årets hund for 2021 på grunn av koronasituasjonen vurdert. Dette med bakgrunn i at det
etter AR sin oppfatning er naturlig at kriteriene/konkurransevilkårene for uttak til NM lag og årets hund
er harmonisert.
Beslutning om å endre kriteriene for årets hund ble imidlertid utsatt til møtet i november da man
ønsket å avvente eventuelle tilbakemeldinger fra medlemsmassen på endringene i uttaksreglene for
NM-lag. I etterkant av uttaket til NM lag mottok avlsrådet ingen negative tilbakemeldinger fra
medlems-massen på endringene.
I avlsrådsmøte den 17 november ble det endelig besluttet at kriteriene/konkurransevilkårene for årets
hund skulle endres slik at disse ble harmonisert med uttak til NM lag og for å sikre like
konkurransevilkår.
Styrets konklusjon/vedtak :
På prinsipielt grunnlag mener styret i NESK at endringer i konkurranseregler for uttak til NM lag og
årets hund skal forelegges styret før disse effektueres.
Samtidig er styret enig i at den ekstraordinære situasjonen med Coronarestriksjoner, med avlysning av
mange prøver på Østlandet og det forhold at flere personer bosatt i «røde kommuner» ikke kunne
delta medførte svært ulike konkurransevilkår dersom de vanlige statuetter skulle være gjeldende.

Videre er styret enig i at det er/var naturlig at kriteriene/ konkurransevilkårene for uttak til NM lag og
årets hund er harmonisert.
Styret i NESK konkluderer med at avlsrådets vedtak var en korrekt beslutning og støtter avlsrådets
beslutning i denne saken. Dette til tross for at det også er gode argumenter for å opprettholde
eksisterende kriterier.
Styret ønsker samtidig å gjennomgå retningslinjene/kriteriene for uttak til NM lag og årets hund, de
definerte frister for innmelding og retningslinjene for avlsråd dersom det er behov for å gjøre endringer
i forhold til dette. (se for øvrig sak 59/11)
b) Forespørsel fra NGK vedr. forskningsprosjekt – Klo løsning
Norsk Gordonsetter klubb ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt som handler om risiko for å
utvikle ulike sykdommer som Klo-løsning, hypo-T og andre sykdommer. Tanken er at prosjektet må
vare i minimum 2 år, og det er ønskelig å ansette en erfaren forsker til å gjennomføres prosjektet.
Dette vil koste om lag 1,1 – 1,3 millioner pr. år.
NGK ønsker å invitere NESK til å delta i prosjektet og bidra til å finansiere dette prosjektet.
Vedtak :
Styret ber AR om å legge frem en innstilling/anbefaling til styret med en begrunnelse for hvorfor
avlsråd mener at prosjektet bør gjennomføres/ ikke gjennomføres.
c) Høringsforespørsel fra NKK vedr. øvre grense for maksimal innavlsgrad
NKK’s hovedstyre har vedtatt å sende forslag til endringer i punkt 2 i NKK’s etiske grunnregler for avl
og oppdrett om innavlsgrad, på høring til NKK-s medlemsklubber og forbund.
Kort oppsummert medfører dette at NKK ønsker å innføre en øvre grense for maksimal

innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn
12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle.
Vedtak :
Styret ber avlsrådet om en uttalelse/innstilling som forelegges styret før endelig behandling. Styret ber
om at dette prioriteres slik at styret kan beslutte NESK sin tilbakemelding så raskt som mulig og senest
på januarmøtet i NESK.
Sak 57/11 WEB komiteen og redaksjonen Fuglehunden
Det er behov for å få etablert et bedre/tettere samarbeid mellom redaktør av NESK sine sider i
Fuglehunden og WEB komiteen. Som et straks tiltak tar Grethe et initiativ til et teams møte mellom
redaktør og WEB komiteen som en forberedelse til en fysisk samling. Tid og sted fastsettes senere.
Sak 58/11 DK situasjonen
Det er gjennomført et møte med alle DK’er som var svært vellykket. DK i Midt Norge har søkt om
støtte til arrangement som gjennomføres i januar. Det mangler fortsatt DK i Valdes og i Rogaland.
Vedtak :
Styret besluttet å støtte arrangementet i Midt Norge med kr. 2000,- (som forespurt). For øvrig tok
styret orienteringen til etterretning.

Sak 59/11 Instrukser og retningslinjer for de forskjellige utvalg.
Det er et behov for å gjennomgå og eventuelt revidere instruksene og retningslinjene for utvalgene og
gjennomgå de ulike statuetter som er gjeldende. (eks. statuetter for Årets hund).
Vedtak :
Grethe sender en samlet oversikt over de aktuelle instrukser, retningslinjer og statuetter til alle
medlemmer i styret, som saksbehandles på januarmøtet.
Sak 60/11 Forberedelse til januarmøtet
Januarmøtet er planlagt lagt til Hoel Gård den 28 – 30 januar. Utover de saker som allerede er besluttet
saksbehandlet på dette møtet, må alle medlemmer i styret melde inn saker til Iver i forkant.
Sak 61/11 Eventuelt
Det vurderes å gjennomføre en lukket jaktprøve i Valdres. Søknad om leie av terreng er sendt, men
svar er ikke mottatt.

Møte ble avsluttet kl. 20:50

