Styremøte i NESK 8. november 2017 klokken 20.00
Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Stein Martinsen (styremedlem), Terje Strickert Samdal
(styremedlem), Øivind Skurdal (suppleant), Solveig Kullerud Gonsholt
Fravær: Iver Melby (nestleder), Dorthe Haugen (styremedlem)
Referent: Øystein Heggelund Dahl

Sak 58/17 – Godkjenne forrige møtereferat
Vedtak
Referat fra forrige styremøte ble godkjent uten merknader.

59/17 Nye nettsider for NESK
Grete Sætrang, ansvarlig web-redaktør, presenterte web-redaksjonens forslag til nye nettsider. Ny
løsning er bygget på en ny og moderne teknologisk plattform som er enklere og sikrere i bruk.
Løsningen er levert av Dialecta. Web-redaksjonen er meget godt fornøyd med den tekniske løsningen
som valgt, og det vil i nærmeste fremtid bli igangsatt kurs av web-redaksjonen slik at de kan fylle nye
nettsider med innhold. Målet er at nye nettsider skal lanseres innen jul 2017.
Grete gjennomgikk forslag til design:
• Det blir på førstesiden mulighet for å rette fokus mot noen hovedsaker, mens øvrige nyheter
blir presentert fortløpende.
• Distrikter som ønsker det skal kunne få en egne sider der det skrives om aktiviteter og andre
hendelser i eget distrikt.
• Nettbutikken vil komme i en ny drakt der det også blir mulighet for betaling via VIPPS.
• Innmelding for nye medlemmer vil få en oppgradert og enklere løsning.
• Det etableres en løsning som gir medlemmer mulighet til å komme med innspill til tekster til
nettsiden.
Hjemmesiden til NESK skal fortsatt være klubbens primære informasjonskanal og ikke andre sosiale
medier. Den gamle nettsiden vil ligge som en arkivside der man fortsatt vil ha tilgang til historisk
stoff.
Styret benyttet anledningen til å gi web-redaksjonen velfortjent ros for arbeidet med nye nettsider.
Styret berømmet også arbeidet de hadde nedlagt i forbindelse med årets NM på Kongsvoll.
Vedtak:
Styret stiller seg bak web-redaksjonens forslag til design for nye nettsider og planer for å lansere
disse innen jul 2017.

Sak 60/17 Økonomi
Terje gjennomgikk regnskap per 31. oktober 2017. På inntektssiden bidrar et høyt medlemstall til
gode inntekter. Videre har jaktprøver gått meget godt selv om vi ikke avholdt Kiær-prøven. Videre er
ikke bare utstillinger og treningssamlinger flotte aktiviteter for medlemmene, men gir også i sum et
godt positivt resultat.

Kostnadssiden er under god kontroll og har ikke større avvik fra periodisert budsjett. Styret må i
samarbeid med regnskapsansvarlig følge opp momsrefusjon mot NKK.
Vedtak
Styret tok status økonomi til orientering

61/17 - Status vervekampanje
Årets tiltak for å beholde og verve medlemmer har vært svært vellykket og NESK går mot et høyere
antall medlemmer enn i foregående år. Arbeidet viser at målrettede tiltak gir resultat.
Omleggingen av fakturasystemet til NKK ved årsskiftet medførte en senere inngang av medlemmer
enn i foregående år, men NESK har utover året hadde et meget godt samarbeid med NKK.
Styret er ellers svært fornøyd med samarbeidet med Eukanuba om årets vervekampanje.
Vedtak
Styret tok status for vervekampanjen til orientering

62/17 - Status for høstens jaktprøver
NESK har sendt søknad om at det skal gjennomføres en vinterprøve i Tydal nest siste helg i april over
2 dager for kvalitetsklassene. Målet er å sikre et tilbud til kvalitetsklassene og spesielt å lage en
hyggelig ramme for deltagere uten erfaring fra jaktprøver. Det er sendt en henvendelse til et
prøvekvarter. Styret takker Terje og Iver for arbeidet som er nedlagt for å starte en ny prøve i regi av
klubben.
Arbeidet med klubbens høstprøver er i rute. På Kongsvoll vil høstprøven gjennomføres samtidig med
Norsk Derby. Det kan medføre noen utfordringer knyttet til terreng hvis det blir mange kvalifiserte til
årets Derby.

63/17 - Status for julemøte på Skytterkollen
Martin Blom har bekreftet at han stiller som foredragsholder på klubbens julemøte på Skytterkollen
6. desember. Invitasjon vil bli distribuert tidlig i uke 46.
Vedtak
Styret tok status for julemøtet til orientering

64/17 - Status sponsorer og veien videre
Kalender en er viktig arena for å profilere våre sponsorer. Viktig at datoer både fra styre og DK'ene
sendes inn til Sirikit innen 15. november.
Kontrakten NESK har med Eukanuba utgår ved årsskiftet. Stein har vært i kontakt med ny
kontaktperson hos Eukanuba for å diskutere eventuelt videre samarbeid.
Stein har startet dialog med en for NESK ny aktør vedrørende mulighet for fremtidig sponsing. Styret
gir Stein fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med dagens og mulig nye sponsorer.

Vedtak
Styret tok status sponsorer til orientering

65/17 - Årets hunder i NESK – premier og oppmerksomhet
Styret har mottatt en henvendelse fra et medlem vedrørende premier og oppmerksomhet til årets
hunder i NESK. Styret har oversendt henvendelsen til avlsrådet som vil behandle saken på sitt møte i
midten av november.

66/17 - Eventuelt
Øystein redegjorde for prosessen rundt revisjon av jaktprøveregelverket. Styret vil gjennomgå de
innkomne forslagene og sende våre innspill innen fristene som er angitt av FKF DU.
Møtet ble avsluttet klokken 22.20

