REFERAT FRA STYREMØTE (9)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Dato:

27.9.2017

Tid:

Kl. 20.00 -SKYPE

Tilstede:

Tore Salvesen, Lene Moen, Eldri Kjørren , Jan E. Sperre, Arthur Aune, Tor
Westrum og Christell Seljesether’s fravær.

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 84/17:

Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Godkjent.

Sak 85 /17:

Godkjenning av referat fra forrige styremøte 07.09.
Vedtak: Godkjent.

Sak 86/17:

Referatsaker
-

Tonje Rønning vant Norsk Derbu. Blomsterhilsen med gratulasjoner er
sendt.
Søk på hund er oppdatert med indexer.

Sak 87/17:

Forslag til endring av jaktprøver Kongsvold
FKF har sendt ut et forslag til endringer for 2018. Vedtak: Styret støtter
FKF’s forslag til endring.

Sak 88/17:

NM Skog 2018 (NISK er arrangør)
Det er spørsmål om å arrangere prøven hvor NISK står som arrangør alene,
eller om man skal søke samarbeid med en annen klubb. Arthur har vært i
kontakt med NISK avd. 2 v/Ole Pinderup som er interessert i å arrangere NM
Skog. Vedtak: Styret stilte seg positive til at NISK Avd. 2 arrangerer NM
Skog 2018. Arthur følger opp saken.

Sak 89/17:

Kalender for 2018
Man har en del bilder fra før, - fra jubileet og andre arrangement. Eldri foreslo
at et bilde av Hugo Boss bør pryde forsiden av kalenderen! Styret sa jeg enig i
dette. Noen må ta ansvaret for å plukke ut bilder og ha kontakt med trykkeriet.
Vedtak: Tore tar ansvar og velger ut en person til å bistå.

Sak 90/17:

«Redaksjonskomite» Fuglehunden

1

Det bør utnevnes en «redaksjonskomite». Man ser for seg at den nye
sekretæren blir en del av denne komiteen. Tor-Hartvig har sagt at han kan bidra
i denne komiteen inntil videre. Vedtak: Styret godkjente dette.
Sak 91/17:

Utvidelse av avlsrådet
Det har kommet forslag fra Eldri og Lene på personer. Vedtak: Arthur og
Christell får fullmakt til å forespørre de foreslåtte personer og komme
tilbake med hvilken eller hvilke personer som bør tas inn i avlsrådet.

Sak 92/17:

Dropbox, FB og hjemmeside – tilganger og sikkerhet
Jan hadde en del spørsmål rundt hvem som har tilganger og hvilken sikkerhet
som er lagt inn. Det må finnes et system og kontroll på hva som skjer. Styret
bør bestemme hvem som skal få tilgang. Vedtak: Tore sjekker opp dette til
neste styremøte.

Sak 93/17:

Jubileumsbok: Redaksjonskomite, avtaler med forfatter etc.
Christell foreslo at det ble lagt ut litt informasjon om boka på hjemmesida, hva leseren kan forvente om man kjøper boka etc. I den grad det er noen
redaksjonskomite, har Tor-Hartvig, Tore og forfatteren Wangen utgjort
komiteen. Når det gjelder jubileumsbøker, er det fremdeles 1.700 bøker på
lager! Vedtak: Avtaler som er inngått må legges i Dropbox slik at styret
har tilgang.

Sak 94/17:

Endringer i styret
Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

Sak 95/17:

Avklaring vedr hvem svarer på henvendelser e-post, FB, messenger o.l.
Det må avklares hvem svarer på henvendelser til NISK på forskjellige emner.
Lene svarer på valpeforespørsler og relaterte områder. Arthur på avlsrådets
vegne. Ellen svarer på medlemsforespørsler. Vedtak: For å fange opp
henvendelser som ikke direkte er relatert til noe spesielt emne, må den
som føler seg mest kompetent til å svarer sende kopi av sitt svar til de
andre i styret til orientering.

Sak 96/17:

Sekretær
Tore har vært i kontakt med en person som har uttrykt interesse for stillingen.
Skal studere på Lillehammer. Er 22 år. Har ikke mye arbeidserfaring. Vedtak:
Tore følger opp saken videre.

Sak 97/17:

Trippelprøven 2017
Styret etterlyste den rapporten som ble utarbeidet ved en episode i sekretariatet.
Sekretæren oversendte rapporten på mail til styret til orientering.

Sak 99/17:

Eventuelt
-
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Henvendelse vedr. en strektegning av en irsksetter. Lene svarer.

-

Andreas Storegjerde tok kontakt med Eldri og sa at han kunne oppdatere
NISK-cup. Dette stilte styret seg positive til. Vedtak: Eldri følger opp
kontakten med Storegjerde.
Tor etterspurte det økonomiske resultatet etter jubileumsprøven. Tore har
startet med å sende ut «regninger» vedr. jubileumsmiddagen. Resultat av
Jubileumsprøven vil kunne foreligge etter at kontoutskrift for september er
mottatt og bilagene avstemt mot kontoutskriften. Det endelige resultat av
Jubileumsfeiringen vil først kunne foreligge når alle innbetalinger etter
jubileumsmiddagen er kommet inn og inntekter- og utgifter for hele
arrangementet er bokført av regnskapsfører.

Neste styremøte:
Referent: Ellen B. Dobloug
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15.11.2017 kl. 19.30 på SKYPE

