Styremøte på Teams NESK 11.11.21 kl.19:00
Til stede:
Iver Melby, Anne Cathrine Wie., Ingeborg Sjurseth (delvis), Kyrre Rørstad, Jonny Åsheim, Dag Kleven,
Grete Haugan Sætrang
Referenter: Iver Melby/Grete H Sætrang
I tillegg stilte leder for avlsråd Arne Hovde under sakene 46.11.21 og 47.11.21
Sak 45.11.21 Godkjenning referat fra siste styremøte.
Referat godkjent uten anmerkninger
Sak 46.11. 21 Avlsrådet orienterer
Nye medlemmer i avlsrådet innsettes som avtalt i forrige styremøte (sak 36.10.21).
Arne orienterte styret om at de har fått muntlig invitasjon fra Gordonsetterklubben, angående
«kloløsning-prosjektet» de ønsker å starte. Styret mener at dette er et for «tynt» grunnlag og ønsker
en mer utdypende redegjørelse. Arne fikk i oppgave å ta denne saken inn i avlsrådet.
Sofie Ottesen og Arne Hovde deltar på eventuelt Teamsmøte angående denne saken.
Avlsrådet skal sette i gang en spørreundersøkelse for å kartlegge de mest vanlige sykdommer hos vår
rase. Dette vil danne grunnlag for et eventuelt forskningsprosjekt.
.
Sak 47.11.21 Saker styret har til avlsrådet.
Styret ber avlsrådet om en komplett redegjørelse etter kartleggingen av sykdommer og forslag til aktuelle
forskningsprosjekter. Redegjørelsen må inneholde formål, omfang og kostnader knyttet til foreslåtte
forskningsprosjekter.
Styret ønsker en redegjørelse om en fremtidig arbeidsplan for avlsrådets arbeid i året som kommer.
Dette gjelder på alle plan. Frist blir januarmøtet, fellesmøte med avlsråd og styre.
Styret vil også at avlsrådet setter opp en liste over rollefordeling i avlsrådet.
Årsberetning fra avlsrådet skal leveres styrets leder til nærmere avtalt tid i wordformat.
Sak 48.11. Saker som skal opp på Fuglehundtinget.
Fuglehundtinget vil i år behandle saker som ble utsatt fra 2019 og saker fra 2020. NESK
representanter vil stemme i henhold til tidligere vedtak i styret på de områder som har vært
styrebehandlet. For øvrig gis representantene fullmakt til å stemme på vegne av NESK.
Sak 49.11. Sponsor situasjonene
Klubben trenger flere sponsorer. Alle bes kontakte nestleder og sponsoransvarlig Dag Kleven dersom de har
aktuelle kandidater.

Sak 50.11. Innkommet forslag hedersbevisninger.
Innkommet forslag ble behandlet av styret.
Sak 51.11. Reklame på NESK hengeren.
Sponsordelen nederst på hengeren gjøres nøytral.
Sak 52.11. Avholdelse av fase 1 kurs.
Det blir avholdt fase-1 kurs i regi av NESK i februar 2022. Deltagere kan etter gjennomført be om
instruktøravtale med klubben.
Sak 53.11.21 Regnskap.
Regnskapet ble gjennomgått av Dag Kleven og det ser bra ut så lagt i år.
Sak 54.11.21 Eventuelt.
- Sted for januarmøte – alle bes komme med forslag.
- Det jobbes med det første NESK webinaret som vil bli arrangert 1. kvartal 2022.
- Det arbeides med å finne sted og terreng for en lukket NESK-prøve i februar 2022.

