REFERAT FRA STYREMØTE (10)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Dato:

15.11.2017

Tid:

Kl. 19.30 – 21.10 SKYPE

Tilstede:
Fravær:

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

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 100/17: Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Godkjent.
Sak 101 /17: Godkjenning av referat fra forrige styremøte 27.09.
Vedtak: Godkjent.
Sak 102/17: Referatsaker
- Lagt ut tidligere referat på web – samt sendt avdelingene.
- Vedr. NM Skog 2018 – Avd. 2 har takket ja til å være arrangør av NM
Skog 2018.
Sak 103/17: Kalender 2018
Tore orienterte. Det er nesten klart med å sende inn bilder. Setter inn bilder av
hunder som har gjort det bra i jubileumsåret samt andre passende bilder.
Vedtak: Tore følger opp saken.
Sak 104/17: Jubileum - regnskap
Jan orienterte. Han har på forhånd sendt ut regnskap sammenlignet med
budsjett. Pga lange reiseavstander under Jubileumsprøven sammen med andre
uforutsette kostnader, ble det en overskridelse. Jubileumsmiddagen/opphold
gjester fikk et mindre antall deltakere enn innmeldt til hotellet, - noe som
gjorde at også utgiftene ble større. Vedtak: Regnskapet må ferdigstilles til
neste styremøte og ferdigbehandles under dette møte.
Sak:105/17:

Ny Sekretær - Status
Tore orienterte. Han har hatt kontakt med to mulige kandidater. Styret
diskuterte saken. Begge kandidater kan være aktuelle for stillingen. Vedtak:
Det tas en beslutning i løpet av uka.

Sak:106 /17: Redaksjonskomite og leder av denne
Tore orienterte. Ønsker 3-4 personer i en slik komite. Den nye sekretæren vil
inngå i en slik komite. Komiteen skal dekke klubbsidene til NISK i FH.
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Lederen av komiteen vil ha ansvaret for NISK’s webside og utleggelse av info
på siden. Vedtak: Tor undersøker med avd. 7 vedr. forslag til kandidat.
Lene jobber også med en mulig kandidat.
Sak 107/17: Dropbox – Fra forrige styremøte.
Tore orienterte. Pr. i dag står Tore som eier av Dropbox. Dokumenter som
legges inn bør være i PDF (kan ikke endres). Det er leders oppgave når han går
ut av styre og gi eierskapet videre. Vedtak: Leder jakt og utstilling bør ha
tilgang til Dropbox. Dette bør settes inn i de respektive instrukser.
Sak 108/17: NISK Cup – Oppfølging fra forrige styremøte
Eldri orienterte. Eldri tar skog og deler med Andreas lavland. Vedtak: Følges
opp på neste styremøte.
Sak 109/17: Avlsrådet - leder
Avlsrådet mangler en leder etter at Jørgen Krabbedal sluttet. Styret diskuterte
en mulig løsning av den oppståtte situasjonen. Vedtak: Christell tar
ledervervet og fortsetter sammen med bistand fra Arthur Aune fram til
neste styremøte. Christell forsøker å finne en kandidat til til avlsrådet.
Sak 110/17: Dialogmøte: Eiere av Fuglehunden –
Møte Mortens Kro, Gjelleråsen, søndag 19.11. kl. 1200. Tore orienterte.
Lene kunne ikke møte. Eldri ble forespurt og skulle gi rask tilbakemelding.
Vedtak: Eldri sjekker og gir Tore beskjed.
Sak 111/17: Eventuelt
-

Fysisk styremøte: Forslag: lørdag 6. eller lørdag 13.1. Tore vil sende mail
til styremedlemmene for å fastsette endelig dato. Planlegger å møtes fredag
kveld og hjemreise etter lunsj søndag.
Årsmelding for 2017: Alle må se på sine oppgaver og starte med arbeidet.
Jaktprøvekritikker: Arthur etterlyste kritikker og Tore hadde fått tilsendt
noe som han videresender Arthur.
Jubileumsboka: Kontakte ungdomsavd. i avd. 7. Tor følger opp dette.
Promotere jubileumsboka som julegave på NISK’s nettside.

Neste styremøte:
Referent: Ellen B. Dobloug
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Fysisk styremøte tidlig i januar (se Eventuelt).

