
 
Norsk Pointerklub 

REFERAT 
STYREMØTE 
17.10.2018 

   

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Sven Tore  

PROTOKOLLFØRER Karianne 

DELTAKERE 

Thomas, Karianne, Bente, Wiggo, Torstein, Leiv Jonny, Thomas og Marianne 
Fravær: Torstein 
 

 
 
Sven Tore ønsket velkommen. 
 

Emner på dagsordenen 
 
 
 

SAK 47/18 REF SISTE MØTE  

DISKUSJON 
 
 

Gjennomgikk referatet fra forrige styremøte.  
 
 

KONKLUSJONER Referatet ble godkjent. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 

SAK 48/18 ØKONOMI:  

DISKUSJON  

Status Hovedprøven 2018: 98 premier (fat) måtte ettersendes, og det gjør at det ble litt ekstra utgifter. Regnskapet er ikke 
helt klart ennå.  
Forsøk på svindel på e-post: Det ble oppdaget en falsk e-postadresse i Sven Tores navn som ble sendt til Pers-epostkonto 
med spørsmål om overføring av penger fra NPK. Det ble oppdaget med en gang og bankene og NKK ble informert.  Det ble 
ikke overført noen penger. 
Forslag til budsjett 2019: Torstein skal jobbe med dette. 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

- Klargjøre regnskapet for Hovedprøven. 
- Budsjett 2019. 

Marianne, Per, Torstein 
Torstein 

 



 

 
 
 
 

SAK 49/18 STYRET:  

DISKUSJON  

Prøveledelse NPK-prøver 2019: NPK har ansvar for NM Høyfjell 2019. Prøveledelsen vil bestå av tre personer på fullt i 
sekretariatet pluss dommeransvarlig og terrengansvarlig. Marianne blir prøveleder. Marianne får tillit fra styret til å sette 
sammen prøvekomitéen.  
NM-invitasjon: Sendes fra leder av NPK i mai-juni. 
Sponsorer: Det ønskes å gjennomføre lotteri som er klart til pointertreffene og som avsluttes på Hovedprøven. Bente tar 
ansvar for å trykke og koordinere loddbøkene til DR’ene. Hele styret har ansvar for å samle premier.  
Korrektur Årbok 2017: Den er til gjennomlesning nå.  
Årbok 2018: DR’ene og AR har fått e-post fra Sven Tore om at de må forberede artikler som skal til årboken.  Årbok 2018 skal 
være klar til RS i mai. 
Status arbeid med medlemsmasse: Bente fortsetter arbeidet.  

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

- Prøveledelsen for Hovedprøven og NM Høyfjell. 
- Lotteri 
- Premier til lotteri. 
- Årbok 2017: Karianne sender medlemsliste til Interface Media om 
antall årbøker som skal sendes ut snarest.  
- Nye valpekjøpere: Karianne legger ut info på hjemmesiden snarest om 
gratis medlemskap første kalenderår for valpekjøpere som er vervet av 
oppdretter. 

Marianne 
Bente 
Styret 
 
Karianne 
 
Karianne 
 

 

 

 
 
 

SAK 51/18 AR  

DISKUSJON  

VM-uttak 2019: Dette er et landslag som blir styrt av FKF. Det hadde vært nyttig at NPK hadde en representant under uttaket 
som kunne være observatør. Uttaket skal være 3. november. Thomas skal sjekke om han kan stille. 

KONKLUSJONER 

Tiltak angående useriøs oppdretter: Styret har mottatt en sak fra valpekjøper og tatt den til etterretning.  
Styret videresender den til NKK sitt disiplinærutvalg for vurdering.  Sven Tore og Kjetil følger opp saken 
videre. 
Statutter uttak NM-lag: Avlsrådet må lage en utdypende tekst til statuttene for uttak av NM-lag som må 
opp på RS. Teksten må komme tydelig fram på hjemmesiden.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

SAK 50/18 RAS  

DISKUSJON  

Oppdateringsplan ferdigstilles: Må jobbes videre med.  
Oppdaterte indekser for viltfinnerevne og tomstand er tilgjengelige på pointer.no 
Husk at referat fra avlsrådet ligger på hjemmesiden. 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

  
 
 



- Kontakte NKK disiplinærutvalg ang oppdretter. 
- Statutter for uttak NM-lag. 

Sven Tore og Kjetil 
Avlsrådet 

 

 
 
 
 

SAK 52/18 RU  

DISKUSJON  

Fysisk møte i Oslo november-desember: Blir tatt opp uttrekk av data og felles avlsråd vil være der. Det burde vært med en fra 
AR også i tillegg til Sven Tore. Thomas skal forsøke å være med. 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 53/18 FKF:  

DISKUSJON  

Felling under NM: Dette skulle tas opp i FKF.  Avventer hva de kommer fram til.  
Korrespondanse: E-poster fra FKF angående fordeling av prøver og søknader.  Hver prøve (også under NM) skal ha eget 
referansenummer. Det er sendt ut brev til klubbene angående dressur av hund. Skal videresendes til alle dressurinstruktører i 
klubbene.  

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

- Sende ut brev til dressurinstruktører i NPK fra FKF. Sven Tore  

 
 
 

 

SAK 54/18 EVENTUELT  

DISKUSJON  

 

KONKLUSJONER Neste styremøte: Tirsdag 27. november klokken 20.00. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

- Dropbox til saksdokumenter: Andre alternativer? Styret jobber med å få 
til en felles digital løsning for lagring av klubbens dokumenter. Bør være 
klart til januar-februar 2019.  Sjekke ut erfaringer fram mot dette. 
 
- Tillitsvalgtperm /dokumenter oppdateres. 
 
 
 
Julekort skal sendes ut. 
 
Eva Solli skal nå også ha utstillingskritikkene i tillegg til 
jaktprøvekritikkene.  Må sjekke at dette blir rettet på hjemmesiden, i 
Fuglehunden og på FKF sin side.  
 

Styret 
 
 
 
Bente 
 
 
 
 
Marianne 
 
 
Kjetil / Marianne 
 
 

 


