REFERAT FRA STYREMØTE (8)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Dato:

7.9.2017

Tid:

Kl. 19.30 -SKYPE

Tilstede:

Tore Salvesen, Lene Moen, Eldri Kjørren , Jan E. Sperre, Arthur Aune,
Christell Seljesether (logger seg på kl. 20.00) og Tor Westrum.

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 74/17:

Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Godkjent.

Sak 75 /17:

Godkjenning av referat fra forrige styremøte 27.7.
Vedtak: Godkjent.

Sak 76/17:

Referatsaker
-

Sak 77/17:

Avlsrådets leder har trukket seg fra sitt verv.
Et medlem i avlsrådet har trukket seg fra sitt verv.
Blomsterhilsen er sendt til Geir-Tommy Keiseraas og Ulrik Myhaug i
forbindelse med NM Høyfjell 2017.
Møte i Felles Avlsråd. Tore sender referatet til styremedlemmene.

Gjennomgang av jubileumsarrangementet på Dombås samt regnskap ved
jubileet
Regnskapet må utsettes til kontakten med hotellet er gjennomført og fakturaen
er gjennomgått. Selve jubileumsmiddagen ble diskuterte, - i særdeleshet
hvordan betalingen skulle foregå. Tore undersøker med hotellet om det ble
inngått noen avtale om hvordan betalingen skulle foregå. Tore sørger for at det
blir sendt ut krav til de personer som var påmeldt middagen. Alle i styret går
igjennom fakturaen i forhold til sitt opphold.
Generelt sitter man igjen med det inntrykk av at jubileumsmiddagen
var vellykket, - gjestene hygget seg og de utenlandske gjestene
likeså. Litt problemer med mye norsk i forhold til de finske gjestene
som ikke forsto hva som ble sagt i de forskjellige taler!
Vedtak: Det foreslås at det overføres en del av fakturaens totale
beløp inntil Tore har avklart alle forhold. Han tar kontakt med
hotellet om dette forslaget.
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Sak 78/17:

Ny leder i avlsrådet samt ny (nye) medlemmer i avlsrådet
Styret diskuterte hvordan dette skulle løses på en best mulig måte. Det må
komme en leder i avlsrådet så fort som mulig. Christell sitter i dag i avlsrådet
alene. Vedtak: Arthur overtar inntil videre som leder i avlsrådet. Dersom
styremedlemmene kan foreslå en kandidat til, så sender de mail til
styreleder.

Sak 79/17:
.

Ny sekretær
Tore har hatt kontakt med to personer, som dessverre ikke kunne ta på seg
jobben. Han har fått et tips om en annen mulig kandidat. Vedtak: Det ble
foreslått å lyse ut stillingen på Facebook. Stillingsbeskrivelse må utformes.

Sak 80/17:

Situasjonen i styret (unntatt offentlighet)

Sak 81/17:

Diverse i forbindelse med utlegging av stoff på hjemmesiden osv.
I dag har vi ingen til å ta ansvar for utlegging av stoff på hjemmesiden.
Vedtak: Lene tar på seg dette ansvaret.

Sak 82/17:

Oppsummering av Trippelprøven/jubileumsprøven
Ellen har i dag sendt ut et foreløpig regnskap for prøven. Jubileumsprøvens
resultat vil gå med et underskudd i forhold til budsjett, mens
Trippelprøven vil gi et bedre resultat enn budsjett. Styret diskuterte hvordan
man kan promotere jubileumsboka. Dessuten at man må dekke Trippelprøven ‘
i «Fuglehunden», ikke bare fokusere på Jubileumsprøven. Vedtak: Den
ansvarlige i styret for jakt sørger for at nødvendig stoff vedr. NISK’s to
jaktprøverprøver sendes til «Fuglehunden» innen fristen for klubbstoff
som er 2.10.

Sak 83/17:

Eventuelt
-

-

-

Henvendelse fra Henning Ruud. Arthur sender et svar til Ruud.
Utvikling av hundeforsikring gjennom Gjensidige.
NMLK. Har problemer i forhold til importerte hunder. Ønsker å få
registrert resultater oppnådd i utlandet. Ønsker det registrert i DogWeb.
Raseklubbene var delt i meningen om dette. Ikke reg. i DogWeb som
jaktprøveresultater, men på en annen måte: F.eks. Andre prøver. Styret
sender et svar på saken
Styret har fått oversendt mail fra komiteen nedsatt for å se på regler for
NM-lag og diskuterte det oversendte forslag til endring. Dette er et forslag
raseklubbene må ta stilling til. Styret konkluderte at de ikke ønsket noen
endringer i forhold til gjeldende regler for NM Lag.
Orientere Felles Avlsråd om at leder i FA har trukket seg. Tore gjør dette.

Neste styremøte: Onsdag 27. september kl. 20.00 på SKYPE.
Referent: Ellen B. Dobloug
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