
Referat fra Styremøte 11.8.17 
 

Den 11.8.17 kl 18.30, ble det holdt styremøte i Wachtelhundklubben i et møterom på Rena Camping i 

forbindelse med De Nordiske Jakt og fiskedagene i Elverum. 

 

Til stede:  

Arild Rudmoen 

Kai Ljøner 

Gunn Elise Bringo 

Elisabeth Sareisian 

Eivind Antonisen 

Per Seljeøy 

 

 

Fraværende: Espen Brinchen, Morten Holm, Ronny Sjöqvist, Gro Hege Walmestad, Ole Nordby 

Johansen. 

 

 

 

Sak 24-17 Post: 
Inngående post: Påmelding sporprøve – Dachshund. Elisabeth svarer på denne. 

Utgående post: Ingen 

 

 

Sak 25-17 Forslagskasse fra Wachtelhundtreffet. 

Ingen flere forslag fra kassen tas tak i nå. Dette er oppfylt så langt: 

 

• Aktiviteter for barn / Barn og hund utstilling arrangeres dagen etter styremøte. 

• Ønske om å videreutvikle klubben med distrikts kontakter og invitere nye medlemmer og 

hundeeiere. Dette jobbes med. Legges inn i handlingsplanen. 

• Øke aktivitetene med tilbud om kurs og treninger. Dette legges inn i handlingsplanen. 

• Forslag om at leder i hver gruppe/komité deltar på styremøter. Dette legges også inn i 

handlingsplanen. 

 

 

Sak 26-17 Jaktprøvene 16 og 17 september. Status. 

Elisabeth har kontroll. Eneste som nå mangler er kataloger. Gunn Elise hjelper til med dette. 

Spørsmål fra valpekjøpere om å komme å se på. Det er ok. Kai svarer de som har spurt. 

 

Gunn Elise sender ut en mail og legger ut på nettsiden og Facebook om utvidet påmeldingsfrist til 

25.8.17 

 

Elisabeth ønsker også at klubben arrangerer et årlig jaktprøvekurs for medlemmene. Legges inn i 

handlingsplanen. 

 

 

 

 

 



Sak 27-17 Status komiteer/grupper  
Viser til tidligere sak 17-17 refrat fra 21.6.17. 

Fjerner Børge Kjesbu og Børge Wahl fra Jaktgruppa. Da de ikke har svart på forespørsler på tlf og 

mail. 

 

Elisabeth har utviklet forslag til rutiner på jaktprøver og oppgaver til jaktgruppa. 

Disse sendes ut sammen med referatet for gjennomgang og kommentarer til neste styremøte. 

 

Leder Avlsgruppa: Siv Jordbruen Sveindal 

Leder Jaktgruppa: Elisabeth Sareisian 

 

 

Sak 28-17 Status hjemmeside- Facebook- NKK- Brreg- OneDrive 

 

Hjemmeside: 

Innhentet to tilbud ang ny nettside fra Go Brave og Booking Technology AS og lagt fram for styret. 

 

Arild innhenter nytt tilbud fra sin svoger til neste styremøte.  

 

Facebook: 

Har fått alle tilganger til å styre Facebook siden, informasjon og hendelser legges ut fortløpende 

sammen med nettsiden. 

 

NKK- Ikke alle i styret er betalte medlemmer i klubben. Gunn Elise sjekker ut dette. 

 

One Drive:  

Ikke fullført oppgradering av større lagringsplass i påvente av avgjørelse av ny nettside. 

 

 

Sak 29-17 Nye medlemmer- Velkomstpakke  

Velkomstinfo fra klubben må oppdateres. Gunn Elise lager et forslag til ny folder til neste styremøte. 

Gunn Elise sender også en mail til NKK for hjelp til å finne ut av nye medlemmer.  

 

 

Sak 30-17 Status handlingsplan 

Forslag til handlingsplan er delt ut til gjennomgang til neste styremøte. Denne planen skal fungere som 

et arbeidsverktøy for styret. Videre utforming og planlegging tas opp igjen på neste styremøte. 

 

 

Sak 31-17 Årets Hund 
Tildelingen «Årets hund» er en hyggelig tilstelning for våre medlemmer, og er ikke nødvendig å gå 

gjennom et årsmøte. 

Styret godkjenner dette som en prøveordning fram til 2019.  

 

 

Sak 32-17 Oppfølging av oppdrettere 

Denne saken skulle det inviteres inn oppdrettere med til De Nordiske Jakt og Fiskedagene for en 

samling sammen med styret. Dette ble det for liten tid til. Og punktet legges derfor inn i 

handlingsplanen og årshjulet. 

 

 

Sak 33-17 Utdeling av CERT til rasen 
Styret har diskutert litt rundt formuleringen av endringen av CERT- kriterier. 

Per Seljeøy formulerer en passende tekst til neste styremøte. 

 



Sak 34-17 Eventuelt. 
Neste års Wachtelhundtreff: 

Skal vi innføre rullerende Wachtelhundtreff eller sentralisere det i Hallingdal? Gudbrandsdalen? Midt 

i Norge?  

Neste treff begynnelsen av Juni? Gunn Elise sender forespørsel til Torpomoen. 

Tas opp på neste møte. 

 

 

 

 

Neste styremøte er uke 38. 

 

 

 

5.9.17 

 

________________________________________ 

Gunn Elise Bringo 

Sekretær 


