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NSFN konstituerende styremøte etter ÅM mars 2011 

 

Tid (dato, fra kl til kl): Lørdag kl 1630-1700 Sted: Finnskogen Turist og Villmarkssenter 

Innkalt av: Leder Hans W Halvorsen  

Ordstyrer: Leder Hans W Halvorsen Referent: Sekretær Oddbjørn Nordhagen 

Til stede: Styret: Hans W Halvorsen, Per Martin Korsmo, Oddbjørn Nordhagen, Kristin Hansen, Herman Aune. Vara (ikke stemmeberettiget): 

Martin Løvtjernet, Rune Viddal 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1. Nestleder Per Martin Korsmo tar et år til Per Martin Korsmo   

2. Sekretær Oddbjørn Nordhagen tar et år til som sekretær forutsatt at løsningen 

fortsetter slik den er pr i dag der Hans håndterer mailboksen. Ønsker 

å fortsette som sekretær i 2012. 

Oddbjørn Nordhagen fortsetter med 

forbehold. 

  

3. Jaktprøveutvalg Hans fortsetter som leder til Dog Web Arra er 100% implementert. 

Armand Sønsterud går ut av jpr utvalget. Trenger en ny som kan 

data og kan være med på å teste ut Arra.  

Hans Halvorsen tar et nytt år som leder, 

erstatning for Armand står åpen. Kent 

Støkket ble foreslått. 

  

4. Kasserer Kristin Hansen fortsetter Kristin Hansen   

5. Redaktør SN Kristin Hansen fortsetter men ønsker en assistent. Morten Johansen 

ble foreslått iom at han også har ytret ønske om å hjelpe til med 

hjemmesidene 

Kristin Hansen fortsetter, Morten 

Johansen blir forespurt. 

  

6. Redaktør hjemmeside Oddbjørn Nordhagen fortsetter men ønsker assistent. Behov for nye 

hjemmesider melder seg og selv om de gamle fortsatt funker 

begynner det å bli på tide med nytt oppsett. Sindre Holdahl har 

tidligere vist interesse og har kompetanse, men har i det siste ikke 

vært tilgjengelig. Morten Johansen har også meldt interesse, men har 

ikke erfaring med joomla -hjemmesideløsningen. 

Oddbjørn Nordhagen fortsetter. Sindre 

Holdal må ta en beslutning om han har 

tid og vil steppe inn som ass webred og 

bygge nye sider.  
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

7. Avlsrådet Per Martin Korsmo fortsetter som leder, og medlemmer Knut Østmo 

og Grete Waltoft fortsetter  

Avlsrådet videreføres uten endringer.   

8. Ny mann i styret Herman Aune ønskes velkommen inn i styret og går inn som 

styremedlem. 

Herman Aune går i første rekke inn som 

styremedlem. 

  

9.  Bemanning  På grunn av dobbelthatting og at de fleste i styret også har verv som 

ikke er styreoppgaver, ref redaktører, leder avlsråd, leder jpu, 

kasserer etc så blir det mye arbeid på få. Forslaget om å øke antall 

medlemmer i styret løser likevel ingen ting iom at de fleste av 

oppgavene/verv ikke ligger til styret. En løsning er splitte disse 

personene slik at de samme ikke både sitter i verv og styre. 

Ytterligere tiltak er å få på plass assisterende redaktører da disse 

oppgavene er arbeidskrevende og enkelt kan komme på plass. Det 

ble fremmet forslag om å få en oversikt over hvilke ressurspersoner 

som finnes i klubben og som vi kan spille på. 

Øke styret er ingen løsning, arbeidet i 

verv bør fordeles på flere og helst 

utenfor styret. 

Styrke SN med assisterende redaktør/ 

reporter – forslag Morten Johansen. 

Styrke www.nsfn.no med ass red – 

forslag Sindre Holdahl. Få oversikt over 

medlemmer med kompetanse som kan 

støtte og overta verv. 

  

10. Årets utstillingsspets Utregning for å avklare hvem som vant vandrepremiene årets 

utstillingsspets. Dette var ikke klart til årsmøtet 

NUCH Kiro til Herman Aune blir årets 

utstillingsspets 2010. vandrepremie 

deles ut under årsmøtemiddagen. 
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