Referat fra Styremøte/ arbeidsmøte 21.6.17
Den 26.4.17 ble det holdt styremøte og arbeidsmøte i Wachtelhundklubben på Arild Rudmoens kontor
i Drammen (PM Norge AS)
Til stede:
Arild Rudmoen
Kai Ljøner
Gunn Elise Bringo
Elisabeth Sareisian
Espen Brinchen
Gro Hege Walmestad (deltok via telefon møte fra kl 19.)
Fraværende: Eivind Antonisen, Morten Holm, Per Seljeøy, Ronny Sjöqvist

Referat fra forrige styremøte 26.4.17 ble godkjent.

Sak 10.17 Post:
Inngående post: Forespørsel på valp. Kai har svart på denne.

Sak 11-17 Evaluering Jubileumstreffet.
Bra gjennomført treff.
Bra flyt fra start til slutt. Kari har vært veldig flink til å sette sammen et bra treff.
Flinke instruktører og foredrag.

Sak 12-17 Forslagskasse fra Jubileumheftet.
8 forskjellige forslag i kassa.
• Aktiviteter for barn (Agility – hinderløype og zipline)
• Barn og hund konkuranse på Støa Camping (De Nordiske Jakt og fiskedagene)- Dette
forsalget settes i gang med å organisere. Ta med i invitasjonen til medlemmene.
• Større leilighet
• Badebasseng
• Ønske om å videreutvikle klubben med distriktkontakter for nye medlemmer og hundeeiereDette jobbes videre med, og tas opp på neste møte.
• Øke aktiviteten i distriktene med å invitere til:
o Sporkurs
o Spor trening
o Utstillingstreninger
o Jaktprøve samling/treninger
o Avlsarbeid/samling
o Aktiviteter
• Forslag om at leder i hver gruppe sitter i styret og er med på styremøtene.

•

Jaktprøver i Sverige- Samarbeid med flere medlemmer i Norge via facebook og nettsiden.

Gode forslag som styret vil jobbe videre med framover.

Sak 13-17 Jubileumsheftet- klargjøring til utsendelse.
Kort framvisning av heftet. Og nye endringer. Heftet er godkjent. Kun annonser igjen.
Sendes Arild

Sak 14-17 Status Økonomi
Mangler fortsatt 8 innbetalinger fra middagen på treffet. Trenger bedre informasjon ang merking av
innbetalinger via Vipps. Ble litt rotete i forbindelse med treffet.

Sak 15-17 Jakt og Fiskedagene i Everum 2017
Kai ordner med Støa Camping.
Invitasjon sendes ut.
Alle medlemmene ordner med booking og påmelding selv.
Kai og Gro tar ansvaret for opprigging av stand på Prestøya. Kai ordner med bestilling av plass.
I etterkant var Støa Camping fult, så arrangementet vårt er flyttet til Rena camping.

Sak 16-17 Jaktprøver Bingen 16 og 17 september
Arild sjekker med leder for utmarkslaget.
Sende ut invitasjon Arild/ Elisabeth/ Gunn Elise
Påmelding på klubbens e-post.
Bedre jaktprosedyrer fra 2016
Elisabeth er NKK representant- tar ansvar.
Trenger kaniner og fugler til prøven-And- Måke-Kråke.

Sak 17-17 Status Komiteer/grupper
Gjennomgang av komiteene.
Styret vedtok disse gruppene:
Jaktgruppa blir:
Elisabeth Sareisian -Leder
Joar Tolpinrud
Torodd Myrhaug
Kai Ljøner
Børge Kjesbu – Ikke bekreftet Arild tar kontakt.
Børge Wahl- Ikke bekreftet. Arild tar kontakt.
Avlsgruppa blir:
Siv Jordbruen Sveindal– Leder
Inger Nina farstad
Torodd Myrhaug

Sak 18-17 Arbeidsoppgaver i styret.
Fordeling er blitt til underveis i møtet.
Ansvar for mail- Arild
Tas opp på neste møte
Sak 19-17 Hjemmeside NWK – Facebook- NKK-Brreg-One Drive
Oppgradering av nettside og One Drive er vedtatt. Det innhentes priser til ny nettside med
overgangsløsninger. Gunn Elise/ Elisabeth
ALLE styremedlemmene må signere på et ark og sende til Arild. For å få godkjent nytt styre i Brreg.
Facebook og nettside er under overtakelse til Gunn Elise. Tar tid å sette seg inn i. Jobbes kontinuerlig
med.
Status og videre framgang tas opp på neste møte.

20-17 Nye medlemmer i NWK- Utsendelse av velkomstbrev.
Gunn Elise tar kontakt med Kari Jegleim for å få en riktig utførelse av henting av rapport i NKK.
Redigering av heftet og velkomstpakke tas opp på neste møte.

21-17 Handlingsplan NWK
Gunn Elise la fram et forslag til årshjul utseende.
Innholdet jobbes videre med på neste møte.

22-17 Status Kriterier Årets Hund.
Espen og Elisabeth la fram forslag som ble godt mottatt av styret.
Godkjenning av forslaget vedtok å tas opp på neste årsmøte.
Saken tas opp på neste møte.

23-17 Eventuelt
NKK- Utstillingsregler- Kriterier for CK- Cert.
Forslag om å endre/fjerne punktet der godkjent (før 2017) eller 1,2 og 3 pris unghundsprøven i Sverige
eller godkjent åpen klasse prøve i Norge da dette ikke har vært praktisk mulig i Norge.
Styret legger fram et forslag til endring på neste årsmøte.

Punkt til neste møte:
Leie av lagerplass klubbens roll-ups og telt.

Neste styremøte er fredag 11.8.17 på Rena Camping.

27.6.17
________________________________________
Gunn Elise Bringo
Sekretær

