
 
Norsk Pointerklub 

REFERAT 
STYREMØTE 
14.03.2017 

   

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Sven-Tore  

PROTOKOLLFØRER Ragnhild / Sven Tore 

DELTAKERE 

 Terje, Torstein, Inger-Lill  
 
Meldt forfall: Thomas og Inger-Lill-Ann-Karin 
 

 
 
Sven-Tore ønsket velkommen! 
 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 12/17 
SISTE 
STYREMØTEREFERAT 

 

DISKUSJON 
Referat OK, ingen kommentarer. 
 

 

KONKLUSJONER Godkjent  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 13/17 
STYRE INNKOMMET 
POST 

 

DISKUSJON  

- VM-uttak: Thomas og Svein-Tore tar en gjennomgang av regler for uttak. VM-uttak skal diskuteres på kommende RU-møte. 
- Dommerutdannelse og brev til FKF: Videre gang i denne saken ligger hos FKF. 
- Strategigruppen til Fuglehunden: Fuglehunden trenger ikke lenger strategigruppen, så denne er satt på vent inntil videre. 

Eva-Bente har vært NPK sin representant i denne gruppen. 
- Valpeliste hos Fuglehunden på nett: Det er enighet i RU og i styret til NPK at valpeliste hentes fra de respektive klubbenes 

liste. 
- Momskompensasjon: Fakturerer NPK noen med moms? I så fall skal NPK få refusjon. Sjekkes mot tidligere regnskap.  

Kontingent og påmeldingsavgift: Ikke moms på dette. 
Firmaannonser i årboken: Moms på dette. 

 

KONKLUSJONER Innkommen post tatt til orientering 



GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 

SAK 14/17 ØKONOMI  

DISKUSJON  

- Forslag til budsjett for jubileumsprøven må settes opp. Sven-Tore tar utgangspunkt i forrige resultat og har dette klart til 
neste styremøte. Evt. innsigelser/viten om endringer som medfører at budsjettet bør justeres tas til etterretning da. 

- Formatet for resultat og balanse for 2016 ønskes som 2015-versjonen.  
- Relativt store avvik fra tidligere år bør forklares i fotnote i de respektive dokumentene. 
- Inger Johanne Bergseng bidrar på økonomi pdd. 
- Utkast til regnskap og balanse for 2016 tas til etterretning. Må ha noen (Inger Johanne) som kan forklare de ulike postene på 

RS. Inger Johanne inviteres til neste styremøte. Sven-Tore tar kontakt med Inger Johanne.  
 

KONKLUSJONER Budsjett settes opp iht resultat regnskap 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Budsjett og moms sjekkes Torstein/Sven Tore RS 2017 

 
 
 

SAK 15/17 SPONSORER  

  

Sponsorer jobbes med kontinuerlig. Nytt møte uke 12 

KONKLUSJONER Ekstra kluter må til ifb m Jub prøven. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 Torstein/Thomas  

 
 
 

SAK 16/17 ÅRBOK  

DISKUSJON  

Ny redaktør for neste år må skaffes. Må annonseres på NPK sin hjemmeside. 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 styret  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 17/17 

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

 

DISKUSJON  

Må ha nye DRer for Vestlandet sør og Vestlandet nord pga. frafall. 
- Nordisk Pointer Match: Thomas er kontaktperson. Sven-Tore har skaffet terreng, men får ikke tillatelse til felling av fugl. 
- Uttak NM vinter lag 2017: Oppdateres fortløpende på NPK sin nettside og kunngjøres siste helgen for NM. Lagleder sees an 

avhengig av de som tas ut. 
 

 

KONKLUSJONER 
Thomas holder i trådene til NPM. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 

SAK 18/17 
AVLSRÅD-
OPPDRETTERSEMINAR 

 

DISKUSJON  

 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 19 RU  

  

Møte i mars. VM regler. 

  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Uttaks regler blir off på FKF sider.   

 
 
 

SAK 20/17 

FKF (INNKOMMET 
POST) FORSLAG TIL 
VALG KOMITE 

 

DISKUSJON  



- Fuglehundtinget i Sandfjord 10/6-2017: 2 bør stille på vegne av NPK. 
- Forslag på kandidater er sendt fra NPK til valgkomitéen for FKF. 

 

KONKLUSJONER Sven Tore+1 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 styret  

 
 
 

SAK 21/17 HEDERSBEVISNINGER  

  

Styre har mottatt forslag og disse er behandlet 

  

  TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 
 

SAK 22/17 EVT  

DISKUSJON  

- RAS bør bli et styredokument og avlsrådet bør utføre oppgaver iht. styrets delegering. 
- Avlsseminar: Bør avholdes årlig, men budsjetteres for. Hovedtema bør være RAS og utvikling av pointer. Mulige 

foredragsholdere: Det nye avlsrådet og styret etter RS2017 bør vurdere tidspunkt for avlsseminar. Sven-Tore  sjekker ut 
mulighetene her.  

- Antall kniver må telles opp igjen mtp. fotokonkurransen og evt. oppbestilling. 
- Tolga-prøven: Torstein får noen til å stille opp på vegne av NPK. På terminlisten bør det stå at NPK står som medarrangør. 

Tas med Østerdal fuglehundklubb for senere år. 
- Sponsing av fór til medlem som har utmerket seg: Statutter bør skrives. Torstein jobber med dette frem til neste styremøte. 

Grunnlag for uttak: Ikke bare premier, men også evt. oppdrett bør telle. DRene oppfordres til å komme med forslag til styret 
på noen som har utmerket seg. Torstein presenterer dette på neste styremøte. 

- Trenger egen kontakt mot Datahound- Sven Tore tar kontakt – videre oppfølging neste styremøte (sak 01/07 fra styremøte 
24.01.2017). Følges opp av Sven-Tore. 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Ny sekretær, bestille kniver 12 stk Styret/Thomas 1 mai 

 


