
 
Styremøte på Teams NESK 18/5-22 kl 2000 

 

Til stede: 

Iver Melby, Dag Kleven, Ingeborg Sjurseth, Anne Kathrine Wie, Jonny Åsheim, Grete H.  

Sætrang, Kyrre Rørstad, Arne Hovde i fbm sak 38.05-22 0g 39.05-22 

 

Sak 37.05-22 Referat forrige møte 

Sak 38.05-22 AR informerer 

Sak 39.05-22 Forskningsprosjektet NGK/NESK- Veien videre 

Sak 40.05.22 Hjemmeside/oppgradering/service/nettbutikk 

Sak 41.05.22 Status instruktøravtale 

Sak 42.05-22 Fuglehundtinget 

Sak 43.05-22 Innkommen post 

Sak 44.05-22 Eventuelt  

 

Sak 37.05-22: Det kom ingen kommentarer til referatet, det godkjennes og legges ut på nettsiden 

vår. 

 

Sak 38.05-22: AR jobber videre med forskningsprosjektet NESK/NGK. Status kommer ved senere 

anledning. 

 

Sak 39.05-22: Dag og Jonny i samarbeid med AR tar kontakt med NGK og Geir Søgård for en 

koordinering av samarbeidsprosjektet som ble bestemt på årets GF. Dag utformer brev med 

informasjon til NESK medlemmer. 

 

Sak 40.05-22: Grete tar kontakt med Dialecta og utarbeider en plan for hva vi trenger av 

oppgraderinger på nettsiden vær for å få den til å fungere optimalt og hvordan nettbutikken kan 

implementeres. Det bes også om ett prisestimat på jobben. 

 

Sak 41.05-22: Det var utarbeidet ett forslag til instruktører med avtale med NESK. Fase 1 instruktør 

betaler selv for kurs. Ved inngåelse av kontrakt med NESK fordeles instruktørens innkomme med 80% 

til instruktøren mens 20% betales til NESK ved kursing i regi av NESK. Fase 2 instruktører som tar fase 

2 kurs i regi av NESK får sitt kurs dekket av NESK. Ved avholdelse av kurs type 

nybegynnersamlinger/føring av kurs i fjellet ol dekkes reise og opphold på lik måte som dommere 

som er engasjert i samme anledning. 



 
NESK bruker samme kontrakt som er utarbeidet av FKK med disse tilleggsinformasjoner påført 

kontrakten. Ingeborg Sjurseth ser på hvilke instruktører som ønsker kontrakt med NESK og 

tegnerkontrakt med disse. For å få kontroll på antall instruktører, behov og kvalitetssikring av disse, 

kursing osv. ser styret ett behov for at det settes en gruppe for å se på og holde kontroll på dette 

Denne gruppen holder styret orientert om behov for kursing av instruktører. Ingeborg Sjurseth blir 

styrets representant i denne gruppen. Hun tar kontakt med aktuelle kandidater til å være i denne 

gruppen. Vi ser for oss 3-4 stk. Kyrre utarbeider ett mandat/instruks for gruppen. 

 

Sak 42.05-22: Fuglehundtinget- Iver og Dag representerer NESK på årets Fuglehundting. 

 

Sak 43.05-22: Innkommen post- Det har kommet inn ett brev til styret fra ett medlem. Dag 

utarbeider svar på dette og legger frem på neste styremøte. 

 

Sak 44.05-22: Det har kommet inn to søknader om støtte til arrangement. Sommersamling i Nord-

Samt for 10 års jubileum for sommersamling  i Sømådalen på hhv 15.000,- og 16.500,- Styret vedtar å 

garantere for disse beløp, men oppfordrer til aktiviteter på disse arrangementene som kan dekke 

noen av disse pengene. 

 

Referent: Kyrre Rørstad 

 

 

 

 

   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 


