
 
Norsk Pointerklub 

REFERAT 
STYREMØTE 18.-
20.2016 

   

 

MØTETYPE Styremøte på Garder Kurs og Konferansesenter 

MØTELEDER Sven-Tore  

PROTOKOLLFØRER Ann-Karin  

DELTAKERE 
Ragnhild, Terje, Thomas, Torstein, Inger-Lill 
 
 

 
 
Sven-Tore ønsket velkommen og informerte om at det ikke hadde kommetinnkommentarer på infoskriv som gikk ut til DRer og 
stab. 
 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 52/16 
KONSTITUERING AV 
STYRET 

 

DISKUSJON  

 
Da leder Robert Gill har trukket seg, går Sven-Tore Kittilsen inn som leder. Styret har konstituert seg selv. 
Distriktsrepresentantene og stab ble informert pr mail 11/11/16. 

KONKLUSJONER Det var løpende kontakt med valgkomiteen. Valgkomiteen støtter denne løsningen fram til nytt RS i mai 
2017 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 

SAK 53/16 ØKONOMI  

DISKUSJON  

 
Resultat pr 31.08. ble lagt fram for styret. Resultatet så langt ser bra ut. Styret ønsket at budsjett skulle inn resultatregnskapet, 
slik at styre lettere kan se hvordan klubben ligger an i forhold til budsjett ved de kvartals vise resultatene. 
Det ble vurdert omdisponering av noen poster da vi har fått inn søknader på støtte fra noen av deltakerne i VM.   
Styret vurderte om vi skulle fortsette med Råderegnskapskontor. 

KONKLUSJONER 
Vedtak: Styret beholder budsjettet slik det er nå på VM, og vil etter RU møtet vurdere om budsjettet til 
VM-støtte skal økes fra 2018. 
Råde regnskapskontor beholdes som regnskapsfører og Ann-Karin Og Sven Tore tar kontakten mot dem. 

GJØREMÅL  ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Utbetale VM – støtte 
Sende mail til de som har søkt 
Sende mail til regnskapskontoret 

Ann-Karin 
Terje 
Ann-Karin 

Snarest 
Snarest 
Snarest 

 



 
 
 

SAK 54/16 NPK FREMOVER  

DISKUSJON  

Torstein opplever styret mer som en administrasjon enn et styre, og mener det er for stor avstand mellom medlemmene og 
styret. Det er stor forskjell på Drene og aktivitetene i distriktene og det forutsettes at distriktene er selvgående. Det er ønskelig 
med et prosjekt der pointeren og klubben kan presenteres for nye og eksisterende medlemmer med en PowerPoint 
presentasjon, i ulike miljøer, innad i klubben, jeger og fiskerforeninger, skoler der jakt og fiske er fag /linjer. Dette for å fremme 
miljøet i klubben og rekrutter ny medlemmer. Evt om det er muligheter for små filmsnutter som også kan benyttes. 

1. Pointerbrosjyra for utdeling 2. PowerPoint med masse bilder, deler av RAS kan brukes og kort presentasjon som kan 
brukes i foredrags sammen heng sammen med egen jakterfaring. 

KONKLUSJONER Ragnhild og Torstein tar jobben som prosjektledere.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Gjøre klubben og pointeren mer synlig, rekruttering  Torstein /Ragnhild Fortløpende 

 
 
 
 
 

SAK 55/16 JUBILEUMSÅR  

DISKUSJON  

 
Skal det gjøres litt ekstra i Jubileumsåret?  Vi har hovedprøven som jubileumsprøve med inviterte gjester og forhåpentligvis 
Nordisk Pointermatch. Markerer på hjemmesiden med «110 år».  

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Ta kontakt med WEB Terje? Sven Tore? 31.12.16 

 
 
 
 
 

SAK 56/16 PRØVELEDER 2017  

DISKUSJON  

 
Sven- Tore er forespurt som prøveleder og har takket ja. Han kommer tilbake med hvem som blir med i prøvekomiteen 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 

SAK 57/16 
HOVEDPRØVEN 2017 
JUBILEUMSPRØVE 

 

DISKUSJON  

 
Æresmedlemmer blir invitert til middag. Vi vil forsøke å avholde Nordisk Pointermatch torsdag før prøven. Vi må bestille 
premiefat. Deet vil være felling i finalen, og det vil i år ikke være i konflikt med reinsjakta 



KONKLUSJONER Sven Tore undersøker om mulighet for terreng til NPM. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 Sven Tore  

 
 
 
 
 

 
SAK 58/16 ÅRBOKA  

DISKUSJON  

Vi har vært veldig heldige og fått vår kjære Eva Bente til å hale i land Årboka 2016. Eva Bente presiserte at alle måtte være 
flinke til å overholde frister og manusfrist er også i år 15.januar. DA skal alle Årsberetning og distrikts rapporter, kritikker og 
stoffet fra avlsrådet være ferdige. Torstein tar oppfølging mot firmaannonser og Kennelannonser.  Gjermund Aas har sagt seg 
villig til å lese korrektur. 
 

KONKLUSJONER Årboka er i trygge hender og vi skal alle bidra til å få denne så god som mulig innenfor frister 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 Eva Bente 15.01.2017 

 
 
 

 
SAK 59/16 SPONSORER  

DISKUSJON  

Sponsor gruppa har ikke fått inn flere sponsorer, men noen nye ligger litt på vent. Det er kontakt knyttet mot tre nye sponsorer. 
Det vil bli / er inngått avtale med Hørsel labben. Det vil bli logo og link på hjemmesida. Royal Canin ønsker å gi et års forbruk til 
en hund/ekvipasje, må ikke nødvendigvis være en dreven ekvipasje, men evt en ungdomspris. Dette er en pris for 2016 og 
2017. Forslag fra DR’er på mulig kandidater?  Viking bidrar fortsatt med sko/støvler. Det jobbes fortsatt med mulighet for en 
form for medlemskort. 
 
   

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 

SAK 60/16 NETTSIDE  

DISKUSJON  

Det er viktig med informasjon ut til medlemmene om hvordan siden fungerer og hvilke muligheter man har, forslag på å benytte 
pointertreffene til dette.  Pointercupen fungerer greit, så lenge medlemmene er flinke til å sende inn resultater.  Det vil også fra 
i år være delt med høyfjell høst og vintercup. Terje undersøker muligheten til å legge inn internasjonale resultater i 
merknadsfeltet. Vi må finne noen som kan ta ansvaret for det og har et navn på blokka. Bildene fra den gamle databasen skal 
på sikt konverteres over til den nye. På noen få hunder ligger det allerede bilde og enkelte kritikker er lagt inn. Ellers så jobber 
WEB stadig med nettsiden vår. O 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 



Mulighet for internasjonale resultater i merknadsfeltet Terje  Snarest 

 
 
 
 
 

SAK 61/16 NY DR ØSTFOLD  

DISKUSJON  

 
Ørjan Vassbotn har trukket seg som DR i Østfold. Styret foreslår Terje Pedersen  

KONKLUSJONER 
Terje Pedersen er forespurt og takket ja. Det vil bli foretatt en enkel mailutsendelse med informasjon til 
medlemmene i Østfold, hvor de kan komme med andre forslag eller kommentarer, hvis det ikke kommer 
inn innsigelser innen en frist vil Terje anses som valgt til ny DR. Evt at det avholdes et medlemsmøte 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 

SAK 62/16 RU  

DISKUSJON  

 
Sven Tore informerte om saksliste til neste RU-møte. Styret ønsket at Sven-Tore tok med seg synspunkter fra NPK til møtet og 
sørger for at dette kommer med i protokoll 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 

SAK 63/16 FKF  

DISKUSJON  

Leder i FKF vil være på valg på neste Fuglehundting, her er det mulig å komme med forslag til kandidat om en ønsker det. 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 
 

SAK 64/16 AVLSRÅDET  

DISKUSJON  

 
Det er behov for flere folk i avlsrådet, i 2012 var de fem +leder, nå er de tre.  Det er her også et par navn som skal forespørres. 
Alle råd og svar på henvendelser skal vøre dokumentert skriftlig med begrunnelse. RAS kan og bør endres for hele tiden være i 
utvikling, men det er bare RS som kan vedta endringene.  I forhold til punkt 8.5 Tiltak eksteriør, har vi pr i dag bare to 



spesialdommere på rasen, Trond Olsen og Steinar Sørlie. Vi trenger noen som kan finne ut hvilke dommere som dømmer 
pointeren på utstilling, slik at avlsrådet/klubben har en bedre oversikt over pointerdommere og at vi kan gjennomføre tiltakene.  
Flere navn ble foreslått og avlsrådet tar kontakt med disse.  Det ar i 2016 anbefalt tre unge hanhunder brukt i avl, disse kunne 
man få ved henvendelse til avlsrådet. Det vil for 2017 komme tre nye. Avlsrådet vil utarbeide et egenerklæringsskjema om helse 
til de som etterhvert vil søke om å stå i avlstispe/hannhund registeret. Dette håper avlsrådet å få på plass om ikke så lenge. Alle 
statistikker i RAS bør oppdateres pr 31.12. Fellesavlsråd er oppe og går og Jørgen Krabbestad er valgt til leder 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Egenerklæringsskjema 
Flere mennesker i avlsrådet 
Forespørre aktuelle personer til å finne dommere som dømmer i gr 
07/Pointer 
 
Oppdatere statistikker i RAS 

Terje /avlsrådet 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
 
 
Avlsrådet 

Snarest 
Fortløpende 
Fortløpende 
 
 
31.12.16 

 
 
 
 
 

SAK 65/16 EVT  

DISKUSJON  

 
- Distriktsamling og Representantskapsmøtet blir 13.-14.05.2017, med mulighet for Oppdrettersamling søndag 

ettermiddag, Temaer RAS, Datahound, utstillingsdommere, Oddgeir Andersen Fra NINA – rypa kommer til å gå ut fra 
rødlista. 

- Materialforvalter som kan ta jobben med å sende ut materiell som DR’er / og andre bestiller og som har plass til 
hengeren. Må holde til mellom Trondheim og Østlandsområdet. To – Tre navn aktuelle og vil bli forespurt. 

- Innkommen mail ble gjennomgått og informasjonen er tatt til etterretning. 
- Julekort – er bestilt 
- Priser på chipleser er innhentet og videreformidlet. 
- Aslak Digernes – rype er på rødlista, er det mulighet for å bruke info ra jaktprøver?  Det blir rapportert antall 

oppflukter på hvert parti. Da vil vi ha data for siste 20 år. Er det mulig å hente ut slike data? 
- Thomas undersøker om flotte trykk – pris evt til Nordisk Pointermatch 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Distriktsamling og rep.møte, innhente pristilbud og ansvaret for denne 
Materialforvalter 
Julekort 
 

Ragnhild 
Styret 
Inger-Lill 
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