
 
Norsk Pointerklub 

REFERAT 
STYREMØTE 
24.01.2017 

   

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Sven-Tore  

PROTOKOLLFØRER Ann-Karin  

DELTAKERE 

 Terje, Torstein, Inger-Lill og Thomas 
 
Meldt forfall: Ragnhild 
 

 
 
Sven-Tore ønsket velkommen og godt nytt år! 
 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 01/17 
SISTE 
STYREMØTEREFERAT 

 

DISKUSJON 
Referat OK, med følgende kommentarer: 
 

Lista over spesiladommere er laget og sendt til avlsrådet, hvor den kan fås ved henvendelse. 
Fritekstfeltet kan brukes til utenlandske resultater. 
Trenger egen kontakt mot Datahound- Sven Tore tar kontakt – videre oppfølging neste styremøte 
 

KONKLUSJONER Godkjent – referat finnes på nett 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 02/17 
STYRE INNKOMMET 
POST 

 

DISKUSJON  

Mail fra NKK vedr endringer i medlemsregistrering. Oppdrettere vil nå kunne verve nye medlemmer og klubbene vil kunne hente 
ut liste over nye hundeeiere innenfor sin rase og vi har mulighet til å kontakte disse for å få nye medlemmer forhåpentligvis . 
Mail fra Google Adwords / Media Access AS om å fronte Hjemmesiden i div søkemotorer mot betaling. Over sendt til WEB, hvor 
tilbakemeldingen er at dette ikke er noe for oss. 
Mail fra Ulf Jørgensen om søknad for å fullføre Fase 3 utdanning. Godkjent 
 
 
 

KONKLUSJONER Innkommen post tatt til orientering 



GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 

SAK 03/17 ØKONOMI  

DISKUSJON  

Økonomien er god, overskudd kalender er pr 24.01. på kr: 5397,67.  
Refusjon vedr Derby – Torstein tar kontakt med Unn Johansen for veiledning. 
Råde regnskapskontor kommer tilbake nå utpå nyåret vedr henvendelse fra oss før jul.  

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 04/17 SPONSORER  

DISKUSJON 

Vi har to og kan klare fler. 
RC er en meget god sponsor og sier sjeldent nei! 
Viking litt stille 

Acklima-superundertøy- mulig fysisk møte i nær framtid.  Ansvarlig Thomas 
Anicura – sentrale avgjørelser og har vært satt i frys 
Hørsellabben – Etter at vi sendte over avtale forslag har det vært stille og de har ikke svart på henvendelser. 
 
Kniver til fotokonkurransen bestilles. Mulighet for å bruke kniver som gave i flere sammenheng. 
 
 

KONKLUSJONER Det jobbes videre med sponsorer 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 05/17 ÅRBOK  

DISKUSJON  

Årboka er i rute. Mangler avlsrådetes beretning, men venter på statistikker og revidert regnskap. 
 
Distrikstkontaktene har vært flinke til å levere rapporter. Torstein har gjort en kjempejobb med annonser. 
 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Vi må forsøke å finne en person som kan overta Årboka, evt jobbe et år 
sammen med Eva Bente 

styret  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SAK 06/17 

NPK/DR/- 
AKTIVITETER/RS/NORDISK 
POINTERMATCH 2017  

 

DISKUSJON  

Alle DR’er har gjort jobben sin i forbindelse med Årboka 
RS blir på Garder Kurs og Konferansesenter som i fjor.  
Nordisk Pointer Match blir torsdag 28.september. Thomas tar kontakt med de andre landene. 
Uttaket i Norge blir etter pointercupen, som det blir til NM-lag. Thomas tar kontakt med div terreng for trening i forkant av NPM. 
Sven Tore sjekker om felling, da dette er et av kriteriene i NPM.  
Forslag på dommer: Sven Tore Kittilsen – utsettes til senere.  
 
 

KONKLUSJONER 
Thomas holder i trådene til NPM. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 

SAK 07/17 
AVLSRÅD-
OPPDRETTERSEMINAR 

 

DISKUSJON  

Oppdretterseminar er etterspurt.  
Fortsatt mulighet til å kjøre dette samtidig med RS. Undersøker muligheten til å starte dr -samlingen allerede fredag kveld.   
Tema RAS/Datahound  
Foredragsholder? 
 
Årets hunder – legges ut på WEB så raskt som mulig. 
 

KONKLUSJONER Styret tok det til orientering 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Garder Kurs og konferansesenter, nytt tilbud fredag til søndag 
Program for dr-samling, avlskonferanse med klokkeslett 

Ragnhild 
Terje/Ragnhild/ST 

snarest 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
SAK 08/17 

 
 
 
 
RU 

DISKUSJON  

Sven Tore informerte fra RU-møtet 
Forslag på nye uttaksregler er utarbeidet. 
Ungdomssatsning – retningslinjer er overlatt til Bretonklubben og Vorstheklubben 
Diskusjon vedr Fuglehunden.no markedsplass. 
Mulig endring i mandat til FA (felles avlsråd). Nytt FA møte i månedsskifte jan/feb.  
Forslag til nye uttaksregler til VM- Thomas meget uenig disse. Vil lese dette nøye å sette seg inn i dette før neste møte.  
Kan utenlandscup være et alternativ? Er flertallet ening i nye regler, må vi og alle andre følge disse. Må VM- høre til under RU? 
Er ikke dette et FKF arrangement? 
Mail vedr arvegrad på presisjon og reis. Presisjon ser ut til å ikke være like målbar som reis. Dommere gjør forskjellig og d et er 
vanskelig å måle og det vises dårlig i diagrammet. Kan man med fordel endre tallkarakterene f ra 1-6. Denne diskusjonen 
kommer man tilbake til. 
Spesialdommere er en utdøende rase – Iver og Hanne tar dette mot FKF 
 

KONKLUSJONER Referat vi komme i sin helhet på nett 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 09/17 

FKF (INNKOMMET 
POST) FORSLAG TIL 
VALG KOMITE 

 

DISKUSJON  

Oversikt  fra FKF’s valgkomite over hvem av dagens tillitsvalgte som stiller igjen er mottatt og styre ser på kandidater til vervene 
og sender forslag innen 1 mars 2017. 

KONKLUSJONER Styret tok innstilingen til orientering 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

  01.03.17 

 
 
 

SAK 10/17 NETTSIDE 110 ÅR  

DISKUSJON  

Web har ikke riktige programmer for dette, admin rettigheter er gitt til Terje Flatlandsmo, som mener han kan lage ti dette. Han 
kjenner plattformen/systemet som nettsidene r laget over godt. 

KONKLUSJONER  Viktig å ta vare på nettsiden, da dette er historien vår. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 



 
 
 
 

SAK 11/17 EVT  

DISKUSJON  

Pointerbrosjyren – ny og fin versjon lagt ut på nett. Evt trykking utsettes til neste styremøte 
Ann-Karin har bedt om avløsning i sekretær/medlemsservice/kassere jobben fra 14.mai evt 01.07.17 Tiden strekker dessverre 
ikke til lenger. Jobben med å finne en ny har startet. 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Ny sekretær styret  

 


