
 

 

Styremøte på Teams NESK 04.10.21 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 etter sak 37.10.21  

Ikke til stede: 

Grete Haugan Sætrang 

Følgende saker var til behandling:  

Sak 35.10.21 Godkjenning referat fra siste styremøte 

Referat godkjent uten anmerkninger 
 

Sak 36.10. 21 Medlemmer avlsråd 

Leder og nestleder har sammen med leder for avlsråd gjennomført møte med de nye kandidatene til 
avlsråd som alle ønsker å tiltre som medlemmer til avlsråd. For å sikre en forsvarlig overlevering vil de 
medlemmene som går ut av avlsrådet delta på møte den 16.11 sammen med de nye medlemmene.   

Petter Steen og Sofie Slo Ottesen tiltrådte som fullverdige medlemmer med stemmerett 01.10.2021 
og erstattet Per Brannsten og Birgit Ranheim. Anne Grethe Sætrang tiltrer med stemmerett 01.01.2022 
og erstatter Jan Terje Bårseth som ønsker å fratre fra samme tidspunkt.  

Avlsrådets leder er ansvarlig for å gjennomføre og informere avlsrådet i denne prosessen. 
 

Sak 37.10. 21 Etiske grunnregler for avl og oppdrett fra NKK 

Hovedstyret i NKK har vedtatt, etter innstilling fra NKKs Sunnhetsutvalg, en endring i de etiske 
grunnreglene for avl og oppdrett. Leder for avlsrådet redegjorte for endringer som medfører at det 

sitat  «Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12.5%, beregnet 
på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle». 

Vedtak :  

Styret tok redegjørelsen til etterretning  
 

Sak 38.10. 21 DK situasjonen og aktiviteter 

Anne Cathrine informerte om at Trond Knutsen vil tiltre som DK sammen med Jeanette Wie som DK 
for Hordaland. Ingeborg har i tillegg vært i dialog med Edvard Lillegård som har sagt seg villig til å tiltre 
som DK i Nordland Sør.  

Ingeborg og Anne Cathrine vil innkalle alle DK-er til møter på Teams for å gjennomgå arbeidsoppgaver 
og retningslinjer for DK-er.  

Planleggingen av julemøte er i full gang og Ingeborg følger opp status for møtet som arrangeres av 
DK for Oslo.  

Vedtak :  

Styret tok redegjørelsen til etterretning  

 

 



 

 

 

Sak 39.10. 21 NESK kalender  

Som tidligere år vil NESK sende ut kalender, og Iver informerte styret om at denne er i rute.  

Vedtak :  

Styret tok redegjørelsen til etterretning  
 

Sak 40.10. 21 Økonomi 

Ikke alle bilag er på plass etter høstens aktiviteter. Regnskap sendes ut pr. mail når oppdatert regnskap 
er på plass.  

Vedtak :  

Gjennomgang av regnskap utsatt til neste møte. 
 

Sak 41.10. 21 Forberedelser til januarmøte 2022. 

Januarmøte i NESK hvor styret, avlsråd og redaktør fuglehunden møtes fysisk til arbeidshelg for å 
gjennomarbeide planene for kommende år har tidligere vært gjennomført på Nordfjeld Gård. Etter at 
Hans Rasmus Astrup døde i april 2021 har Nordfjeld fått nye eiere, og kostnadsøkningen for NESK med 
å gjennomføre samlingen på Nordfjeld vil være for høy. Iver har med bakgrunn i dette vært i dialog 
med Hjerkinn Fjellstue, men andre alternativer vurderes. Foreløpig plan er å gjennomføre møte 28-30 
januar 2022.   

Vedtak :  

Iver tar kontakt med Leder for avlsråd for å avklare at tid og sted er OK for avlsrådets medlemmer.  

 

Sak 42.10. 21 status WEBINAR 

Jonny har vært i kontakt med Svein Kvaale som sammen med Iver vil ta ansvar for første Webinar. 

Dette vil omhandle NESK sin historie, og NESK sitt arbeid i dag og klubbens organisering i forhold til 

FKF og NKK.  

Dato for første Webinar er ikke fastsatt. 

 

Vedtak :  

Jonny jobber videre med å foreslå dato for første Webinar og forslag til hvordan dette skal 

markedsføres. 

 

Sak 43.10. 21 Medlemssituasjonen 

Iver informerte om at NESK har pr. dato 2854. Dette er «all time high» i moderne tid.  

Vedtak :  

Styret tok redegjørelsen til etterretning  

 

Sak 44.10. 21 Eventuelt  

Ingen saker under eventuelt  

 

Styremøte ble avsluttet kl. 20.30 


