
 
Norsk Pointer Klub 

REFERAT 
STYREMØTE 
19052016 

  TLF 

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Robert Gill 

PROTOKOLLFØRER Robert gil  

DELTAKERE Ragnhild, Inger-Lill, Thomas, Torstein og Sven-Tore 

 
 
Robert ønsket velkommen til møtet. Vi hadde en rask presentasjon av alle sammen da det er et par nye personer i styret.  
 
 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 19/16 ARBEIDSOPPGAVER I 
STYRET 

 

DISKUSJON Ulike arbeidsoppgaver for den enkelte i styret ble gjennomgått  

 
 

KONKLUSJONER .De tidligere foreslåtte arbeidsoppgavene til den enkelte ble godkjent med små endringer 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Tidligere tilsendt oversikt oppdateres med små endringer Robert  Innen 1.juni 

 
 

SAK 20/16 ÅRSHJULET 2016  

 

DISKUSJON 
Torstein har laget en flott samlet oversikt over de aktivitetene som DR’ene har meldt inn 
for 2016 

NPK har mange aktiviteter som må synliggjøres på best mulig måte i ulike medier. Stor forskjell i aktivitetsnivå. Viktig å få frem 
at aktiviteter er åpne for alle på tvers av avdelingene.  

KONKLUSJONER Årshjulet distribueres til alle DR’er og publiseres på Web. Oppdateres ved endringer 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Distribuere Årshjulet til DR-er og Web ansvarlige 
Ta kontakt med enkelte distrikt  

Torstein  
Robert 

Innen 1.juni 
Innen 1.juni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 21/16    Materialforvalter  
 

DISKUSJON 
Vi mangler pr i dag en materialforvalter og alle bes om å undersøke nærmere om hvem 
som kan være villige til å gjøre en jobb.  

 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Forespørre ulike personer om mulighet for å bidra 
Lage en ”sak” om det på Pointer.no og FB 

Styret 
Robert 

Så snart som mulig 
Så snart som mulig 

 
 
 
 

SAK 22/16    Innkommen post 
 

DISKUSJON Da det kommer svært mye informasjon i form av mail fra NKK/FKF og andre organisasjoner 
i perioder, samtidig som de distribueres flere ganger til en og samme mail så blir det mye 

 
 

KONKLUSJONER Det er viktig at all informasjon kommer til alle, men se på mulighet for at det kommer kun 1 gang. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Gjennomgå dagens rutiner for å se om mulig å redusere duplikatene Robert og Ann-Karin Innen 1.juni 

 
 

SAK 23/16    Diverse informasjon 
 
 

DISKUSJON .  

Støtteordninger: Det jobbes med alternativer for å få inn litt økonomisk støtte til distriktene igjennom ulike støtteordninger 
ved kurs og aktiviteter. Med god hjelp fra Inger Johanne Bergseng får DR’ene en mal å jobbe etter for å lette arbeidet.  
Fellesutstillingen er vel gjennomført med god hjelp fra en flott dugnadsgjeng fra O/A med Inger Johanne i spissen. Hun har 
også sagt seg villig til å fortsette arbeidet også neste år. Styret takker så mye for innsatsen til alle.  
NM-Skog Kongsberg; Hanne Fevik er prøveleder og setter sammen sin komite. Arbeidet er godt i gang. 
Hovedprøven og ND: Sven Tore Kittilsen er prøveleder og setter sammen sin komite. Arbeidet er godt i gang. 
 
 

KONKLUSJONER Mange positive mennesker i jobb for Norsk Pointer Klub til enhver tid som ønsker det beste for rasen!  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 

SAK 24/16    Fuglehundtinget 2016 
 
 

DISKUSJON Gjennomgang av sakene til årets Fuglehundting 2016 i Drammen 

 
 

KONKLUSJONER Videre gjennomgang ved neste styremøte. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
Neste styremøte: 1.juni 2016 kl 19.30-21.00 
 
Referent  
Robert Gill sign. 
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