
 
Norsk Pointerklub 

REFERAT 
STYREMØTE 
26.06.2017 

   

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Sven-Tore  

PROTOKOLLFØRER Marianne 

DELTAKERE 

Thomas, Viggo, Kjetil, Torstein, Ann-Karin, Marianne 
 
Meldt forfall: Leiv Jonny ? 
 

 
 
Sven-Tore ønsket velkommen! 
 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 38/17 STYRE:  

DISKUSJON 
 
 

Jubileumsprøve: Rommene ok, meny ok, dommerforespørsel er sendt ut, mulig grilling onsdag kveld. Ny sekretær: Noen mulige 
kandidater har blitt forespurt. Materialforvalter: Hengeren står på Hagaseter.  
 
 

KONKLUSJONER 
Jubileumsprøven er under kontroll. Ny sekretær er enda ikke ansatt. Materialforvalter tar en opptelling i 
varebeh 7/7 matr forvalter har ferie. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Om mulig grille onsdag ifbm Pointermatch 
Jobbes videre ang ansettelse av ny sekretær 
Sjekke hengeren før jubileumsprøven 
Ann-Karin sender ut liste over status rekvisita 
Visakortet leveres tilbake når årbøkene er ferdig 

Thomas 
Sven-Tore/Marianne 
Materialforvalter 
Ann-Karin 
Ann-Karin 

 
Snarest 
Før prøven 
Snarest 
Aug? 

 
 
 

SAK 39/17 ØKONOMI:  

DISKUSJON  

Status 2017: Per fører alle bilag, status økonomi neste styremøte i aug. Klubben sparer ca 23.000 kr i forhold til regnskap i året. Per vil 
gjerne bruke et skjema for tilbakebet av utg ifbm møter/reiser etc. VM – støtte: Forholde oss til det som er bestemt.  

KONKLUSJONER Momskomp er sendt.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 
Torstein sender ut til styre et skjema til bruk for tilbakebetalinger ved 
utlegg, reiser, bom, porto etc. 
Frist for reaksjoner på støtte  

Torstein 
 

Når skjema er klart. 
1.juli 



 
 

 
 
 
 

SAK 40/17 AR:  

DISKUSJON  

Det er sendt ut invitasjon til alle nordiske land til Nordisk Pointer Match. Alle ordner overnatting selv , men overnatting steder er 
anbefalt. Felles AR, ikke noen nylige møter. Jørgen Krabbedal leder for Felles AR. Valpeformidling: Valpeliste på NPK`s nettside. 
Avlshund register. Status poengberegning cuper: ønsket å få fler til å starte på prøver, poengberegning skal være likt i hele 
landet, og passe for alle på en god måte. Oppdatering RAS: oppdatere for 2017. 

KONKLUSJONER 

Avlsrådet skal kun være en informasjonskanal ifbm valpeformidling. Folk må selv  også ta ansvar ang 
avlshund registeret, AR trykker på. Poengberegning for UK og 3 dagers VK er ikke bra nok. 
Prosedyre for oppdatering av RAS lages. 
Nordisk PM et detaljert brev sendes til resp. landene ang gjennomføring. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Viggo ser videre på poengberegningen 
Torstein lager et forslag på prosedyre 
Thomas holder styret orientert om videre arbeid i avlsrådet. 

Viggo 
Torstein 
Thomas 

Neste styremøte 
Neste styremøte 
Neste Styremøte 

 
 
 

SAK 41/17 RU:  

DISKUSJON  

Revisjon av jaktprøvereglene. Diskusjon om endring av NM lag. Forenkling av utdannelsen for eksteriørdommere. 
 

KONKLUSJONER 

Satt ned en komite for å se på NM lag regler bestående av: Leder Øystein Heggelund-Dahl, Sverre 
Andersen, Hans Simensen, Bjørn Watle og Anders Simensrud for å se på reglene for NM – lag lavland. 
NKK ser på saken ang utdannelsen for eksteriørdommere. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Følge opp videre alle disse sakene Leder Neste styremøte 

 
 
 

SAK 42/17 DISTRIKTENE:  

DISKUSJON  

I helgen har to av distriktene, Vestlandet Sør og Midt – Norge avholdt sine Pointertreff. Flotte arrangement med god påmelding. 
Det har fra styret blitt sendt ut mail ang søknad om støtte fra studiefondet ifbm kurs og div. Oslo – Akershus har benyttet seg 
av dette. 

KONKLUSJONER Årshjulet bør bli merket på de aktiviteter som bør benytte seg av dette tilbudet studiefondet har . 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Torstein følger opp denne saken Torstein Snarest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
SAK 43/17 

 
 
EVENTUELT 

 

DISKUSJON Nytt styremøte 7.aug kl 20.00 

 
NISK`s 100 års jubileum, NPK sender gave til jubileumsprøven. Felles AR ser på div info som har kommet ifbm HD statistikken, 
er store avvik ved avlesing av HD. Ang web – påmelding må det presiseres at manuell påmelding er 50 kr ekstra.  
Medlem aktiv på sosiale medier med negativ omtale angående Norsk Pointerklub. 

KONKLUSJONER 

 
Thomas informerer styret om videre info ang avlesing av HD. 
Styret diskuterer ulike tiltak for å endre på negative holdninger til sporten de fleste har som hobby på 
fritiden.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Gave må leveres til NISK`s jubileumsprøven 
Thomas følger opp saken ang HD 
Få info ut opp hjemmesiden ang manuell påmelding  

Leder/sekretær 
Thomas 
Webansvarlig 

Neste styremøte 
Snarest 

 
 
 
 
 
 


