Referat fra Styremøte 21.9.17
Den 21.9.17 kl 17.00, ble det holdt styremøte hos Arild Rudmoens møterom hos PM Norge AS i
Drammen.
Til stede:
Arild Rudmoen
Gunn Elise Bringo
Elisabeth Sareisian
Gro Hege Walmestad
Espen Brinchen
Fraværende: Morten Holm, Ronny Sjöqvist, Ole Nordby Johansen, Kai Ljøner, Eivind Antonisen og
Per Seljeøy.

Sak 35-17 Post:
Inngående post: Forespørsel ang valp, Siv J. Sveindal svarte på denne.
Utgående post: Ingen

Sak 36-17 Årets jaktprøver
Elisabeth ga styret et referat fra jaktprøvene i Bingen. Et vellykket arrangement. En fin premie som
fint kan brukes neste år også.

Sak 37-17 Brukermal og ansvarsområde for jaktkomiteen.
- Kommentarer fra styret.
Brukermalen er veldig bra, godt arbeid. Elisabeth fortsetter den gode jobben.
Malen prøves ut, justeres om nødvendig.

Sak 38-17 Status ny hjemmeside
- Nye tilbud?
Arild fikk et muntlig pristilbud over telefon under møtet. Trenger skriftlig tilbud for å få
sammenligningsgrunnlag. Arild ordner til neste møte.

Sak 39-17 Handlingsplan
Forming av årshjulet for 2018 er snart ferdig. Fortsatt noen punkter som skal tas med:
- Blodspor og ferskspor prøver. Deles inn i 3 perioder. Gjør at dommerne sender inn sine
dokumenter 3 ganger pr år.
- Ordinære prøver
- Skogsprøver
- Jaktprøver september 2018
Elisabeth sjekker opp definisjon på hva som er forskjell på prøvene.
- Wachtelhundtreff:
Sende oppfordring til oppdrettere om å invitere sine valpekjøpere til treff.

Arild Sjekker ang treff på Ål. 1-3 juni.
- Sende ut informasjon til oppdrettere og valpekjøpere.
Innholdet jobbes videre med.
Handlingsplanen sendes ut til styret med tilbakemelding innen 14 dager.

Sak 40-17 Årets Hund
Gro Hege og Espen tar ansvar for å Årets hund.
Premie: Medalje med gravering av navn Årets Hund og diplom.
Legger ut en oppfordring til medlemmene på Facebook og nettsiden om å sende inn nominasjoner da
det er vanskelig å finne ut hva hundene har gjort av prøver i andre land.
Frist for innsending er 31.12.17.

Sak 41-17 Nye medlemmer- Velkomstpakke
Gunn Elise la fram forskjellige forslag til brosjyrer som kan sendes ut.
Styret valgte å gå for et hefte i tykkere ark. Innhold: Noe oversatt info fra bladene til SWK som
utgangspunkt. Dette bakes inn med blant annet utviklingsplan.
Gunn Elise trenger hjelp til dette.
Gunn Elise purrer NKK for hjelp til å finne ut av nye medlemmer.

Sak 42-17 CERT- kriterier- Formulering av kriterier.
Overlater dette videre til våre dommere og jaktgruppa. Formulering legges fram på neste møte.

Sak 43-17 Medlemsblad- Året som har gått.
Arild starter utarbeidelse av bladet. Elisabeth sender over resultatene fra jaktprøvene.
Arild sjekker dato for saker til årsmøte.

Sak 44-17 Eventuelt.
• Arrangement som jaktprøver og sporprøver der dommere får dekket kost/losji gjerne med
felles middag. Klubben dekker da middag med 1 enhet drikke (mineralvann/Øl/vin).
• Espen Brinchen og Joar Tolpinrud ønsker å utdanne seg som jaktprøvedommere. De er i
september med ned til Sverige der de får være med som dommeraspiranter på jaktprøver.
Dette er for å få erfaring til videre utdanning.
• Elisabeth ønsker å få i gang jaktprøvekurs til neste år. Gro Hege ønsker å få til noe av det
samme der hun bor, og gjør et forsøk på å finne ut hvor mange hunder det er registrert og
inndelt i fylker.

Neste styremøte blir Onsdag 1.11.17 kl 17.00 i møtelokalene til Arild Rudmoen, PM Norge AS,
Drammen.
9.10.17
________________________________________
Gunn Elise Bringo
Sekretær

