
 

 

Styremøte på Teams NESK 7.11.21 kl.19:00 

Til stede: 

Iver Melby, Anne Cathrine Wie, Ingeborg Sjurseth, Kyrre Røstad, Jonny Åsheim, Dag Kleven.  

I tillegg stilte leder for avlsråd Arne Hovde på møtets første del av møtet 

Referent: 

Dag Kleven 

__________________________________________________________________________________ 

Følgende saker var til behandling:  

Sak 71.11.22 Godkjenning referat fra siste styremøte 

Vedtak: 

Referat godkjent uten anmerkninger 

 

Sak 72.11.22 Orientering om saker fra/til avlsrådet 

Arne Hovde orienterte om avlsrådet sitt arbeid. Saker under behandling er:  
 

 Mottatt forslag fra Svein Kvaale som gjelder eget championat for skog.  

Vedtak:  

Avlsrådet bes fremlegge en innstilling til styret når saken er behandlet av avlsrådet.   

 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 bes utarbeide en innstilling i forhold til dette på januarmøtet.  

 Avlsrådet foreslår at kostnader som er påløpt i forbindelse med Dyre-ID belastes 

forskningsprosjekt. 

Vedtak:  

Styret er enig i forslaget og vil innarbeide dette i regnskapet.  

 Kyrre og Iver informerte om møtet som ble gjennomført mellom NESK, NGK og NMBU. I dette 

møtet kom det opp en diskusjon om hvem som skal representere NESK i prosjektet.  

Vedtak:  

Styret besluttet at Sofie Ottesen og Svein Kvaale representerer NESK avlsråd og at Kyrre Røstad 

representer styret.  

  



 

 

Sak 73.11.22 Status åpne saker  

 Ref. sak 63.08.22 Omplassering av hunder 

Forslag til løsning er under utarbeidelse og vil bli iverksatt i forbindelse med ny hjemmeside 

 Ref. sak 63.08.22 Status WEB komité 

WEB komité ønsker en koordinator møt redaktør for fuglehunden. Fortsatt er det ikke funnet en 

kandidat til dette.  

 Ref. sak 64.08.22 Overtakelse av Engelsksetter.com på Facebook.    

Vedtak:  

NESK ønsker ikke å ta over denne siden og vil orientere dagens «eiere» om dette. 

 Ref. sak 68.08.22 Leie av terreng    

Ingen avklaring på dette punktet pr. dato 

  Ref. sak 69.08.22 DK situasjonen  

Ny DK i Østfold fortsatt ikke på plass 

Fordeling av funksjonsområde i Vest Finnmark avklart og korrigeres på hjemmeside.  

 

Sak 74.11.22 Revisjon av NESK lover  

Forslag til korrigering av NESK lover som gir mulighet til å gjennomføre digitale møter generelt er 

mottatt og gjennomgått.  

Vedtak:  

Forslaget støttes av styret og forslag sendes til FKF for godkjenning.   
 

Sak 75.11.22 Status forsponsor  

Klubben har pr. dato ikke forsponsor etter at Vigor&Sage valgte å trekke seg ut. Dialog med 

alternative sponsorer opprettet, men ingen avklaring pr. dato.  

Vedtak:  

Styret ønsker at NESK går bredt ut og forespør flere aktuelle forprodusenter.  
 

Sak 76.11.22 Annonse leder for avlsråd  

Forslag til annonse utarbeidet og ble gjennomgått på styremøte 

Vedtak:  

Annonse godkjent og legges ut på klubbens hjemmeside.  
 

Sak 77.11.22 Foreløpig regnskap  

Foreløpig regnskap mottatt før styremøte. Regnskapet viser et resultat bedre enn budsjett, men 

kostnadene med å arrangere Derby overstiger inntektene.  

Under denne saken ble det også redegjort for status i forhold til skatteetatens veiledende uttalelse 

om at klubber med inntekter over 140.000, - tilknyttet jaktprøver og/eller utstillinger er pliktig til å 

registrere seg i mva. registeret og hvordan FKF anbefaler klubbene å forholde seg til dette.  
  

  



 

 

Vedtak:  

Dag gjennomgår inntekter og kostnader i forbindelse med Derbyarrangementet gjennomgås.  
Videre ble det besluttet at Dag tar kontakt med FKF v/ Tore Paulshus for å få siste status i forhold til 
mva. saken før videre tiltak iverksettes. 

Sak 78.11.22 Status hjemmeside   

Ny hjemmeside under utarbeidelse og Grethe orienterte om fremdrift. 
 

Vedtak:  

Styret tok orienteringen til etterretning  
 

Sak 79.11.22 Januarmøte   

Januarmøtet 2023 er fastsatt til 20-22. januar og gjennomføres på Garder Hotell (ved Gardermoen).  
 
Både styrets – og avlsrådets medlemmer må melde inn saker til agendaen i god tid i forkant. Endelig 
agenda skal være klar innen 10.01.2022. 
 
Neste møte  

Dato for neste møte avklares på E-post 
 
Møtet ble avsluttet kl. 09:00 

 
 

 

 


