
 
Norsk Pointerklub 

REFERAT 
STYREMØTE 
07.11.2016 

  TLF 

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Sven - Tore 

PROTOKOLLFØRER Ann-Karin  

DELTAKERE Ragnhild, Thomas, Inger-Lill og Torstein  

 
 
Sven-Tore ønsket velkommen 
 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 47/16 
SPEKULASJONER RUNDT 
VM-UTTAKET 

 

DISKUSJON 
  
 

 
Thomas og Sven Tore informerte om uroen og mailkorrespondansen rundt VM-uttaket rundt dette. Styret og avlsråd har mottatt 
brev/mail om påstander og kritikk rundt dette. De har forsøkt å framskaffe et korrekt bilde som mulig, men siden mange av 
disse endringen ble til i marsjen og kun muntlig er det vanskelig å få et godt helhetlig bilde. RU har underveis i prosessen endret 
reglene for uttak, noe som faller svært uheldig ut. I den forbindelse har dessverre leder Robert Gill trukket seg med umiddelbar 
virkning.  
 
 
 
 

KONKLUSJONER 

På bakgrunn av dette vil styret informere valgkomiteen om at leder har trukket seg og at nestleder trer inn 
i hans sted, og at styret benytter seg av varamedlemmene slik at styret alltid vil være beslutningsdyktige 
fram til Representantskapsmøtet i mai.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Styret beklager det inntrufne og kommer til å ta dette videre mot 
RUsammen med avlsrådet 

Styret/Avlsrådet Fortløpende 

 
 
 
 
 

SAK 48/16 
STYREMØTE PÅ 
GARDERMOEN 19/11 

 

DISKUSJON 
  
 

Selv om avlskonferansen dessverre er avlyst, ønsker styret og avlsrådet å bruke helge til møter! 
 

KONKLUSJONER  



GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Beholde reservasjonen på Garder 
Møter 

Terje Steinsund 
Styret 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK 49/16 INFO FRA AVLSRÅDET  

DISKUSJON 
  
 

Thomas informerte om viktigheten av at man meldte inn resultater på hundene, da gammel pointercup og den gamle databasen 
ikke lengere fungerer. Felles avlsråd for stående fuglehunder har gjenoppstått, de skal bl a ha fokus på Hd -avlesning og en 
gjennomgang av dette. Hd-avlesningen slik vi kjenner den i dag, skulle i utgangspunktet være over en ti årsperiode fra 1990 for 

så og evalueres. Raseklubbene ønsker nå en gjennomgang for å kvalitetssikre hdavlesningen. Databasen ble tatt ned av 

databaseleverandør i juni i år, men alle data er konvertert over til en ny database som er blitt laget for å levere 

resultater til pointer.no og til Pointer Cupene som lever i beste velgående med 214 innregistrerte pointer resultater 

til nå i høst. 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅ ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 

SAK 50/16 
NPK 110 ÅR - 
JUBILEUMSPRØVE 

 

DISKUSJON 
  
 

Prøven går av stabelen 29.09-30.10.16, Det er ønskelig å arrangere Nordisk Pointermatch samtidig. Max 200 hunder pr dag på 
Kongsvold. Sven Tore er forespurt som prøveleder 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Svar vedr prøveleder kommer på Styremøtet på Gardermoen   

 
 
 

SAK 51/16 EVT  

DISKUSJON 
  
 

 
Hvilke muligheter har vi for å stoppe sjikane på nett? Egne sider har vi noe filtrering på. Personer som kommer med upassende 
utsagn, må kunne få en advarsel 
 
Godtgjørelse til VM-deltakerne; det har kommet forespørsel på støtte fra to av deltakerne og søknaden er på en høyere sum en 
hva som er avsatt i budsjett.  
 
Årbokredaktør for årboka 2016 
 
Materialforvalter 
 
Hengeren 

http://pointer.no/


 
Representantskapsmøte 2017 
 
Nye profileringsartikler 
 
Innkommende mail 
 
Julekort 
 
Kalender- er sendt i trykken 
 
Sponsor status 

KONKLUSJONER 
Godtgjørelse utsettes til styremøtet på Gardermoen, der vi ser på muligheten for å omdisponere noen av 
midlene. Alle punkter utsettes til neste styremøte 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Disse punktene er saker til neste styremøtet Sven Tore/ Ann-Karin  

 


