Referat fra Styremøte/ arbeidsmøte 26.4.17
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
Fraværende: Eivind Antonisen, Morten Holm, Per Seljeøy, Ronny Sjöqvist og Gro Hege Walmestad.

Sak 5.17 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.
Vipps konto: Kai har ordnet, mangler kun signatur fra Arild før den er ok.
Kai ga en oversikt over reklameeffekter på lager. Kai og Arild bestiller.

Sak 6.17 Status Jubileumstreffet.
Nye priser er lagt ut på nettsiden og sendt ut en mail til alle medlemmene.
Dommere og aktiviteter som er satt opp i programmet skal være ok. Kari har kontroll. Arild kontakter
Kari for videre plan.
Premier til lotteri har vi fått inn en del. Gunn Elise sjekker med noen flere.
Gaver til utmerkelsene. Ansvar Arild.
Kniv som skal auksjoneres ok. Ansvar Espen.
Idèbank: Muligheter for å lage en vegg der medlemmene på treffet kan skrive ned ønsker på hva
klubben skal legge vekt på de neste årene. Arild?
Aktiviteter for barn/ungdom på dagtid:
Dersom det er muligheter for at barn og unge kan aktiviseres, mens voksne og hunder er opptatt med
prøver, kan det arrangeres for eksempel: Natursti? Øksekast? Stafett? Volleyballkamp?
Dorullfotballkamp? Med premie under middagen. Er avhengig av at noen voksne er ledige som kan
arrangere dette. Espen og Gunn Elise

Sak 7.17 Status Jubileumheftet.
Sponsorer blir fortsatt jobbet med. 2 sponsorer til heftet er ok. Har også fått tilbud/ønske om annonse
på nettsiden. Venter på tilbakemelding fra 4 stk. Ansvar Elisabeth og Arild.
Heftet er påbegynt. Funnet mye bilder. Mangler å velge ut bilder som skal være med og tekst.
Ansvar: Elisabeth, Gunn Elise og kanskje Arild møtes på hytta i Nesbyen helgen 12-14 mai for videre
arbeid.
Arild innhenter priser ang trykk.

Sak 8.17 Handlingsplan NWK.
Snakket litt om å forbedre handlingsplanen. Milepælene er nådd, nå må vi forbedre det vi allerede har.
Lage årsplan/Årshjul for korte og langsiktige mål.
Videre arbeid tas opp på neste styremøte.

Sak 9.17 Eventuelt.
9.17.1 Årets hund- Hvilke kriterier skal det være for å bli årets hund?
Lage en poengskala? Espen lager et forslag.
9.17.2 Nettsiden og Facebook siden.
Kari Jegeim har vært snill og hjulpet til med Nettsiden og Facebook siden til
NWK etter at hun ga seg som leder. En midlertidig løsning til noen som kunne
overta. Gunn Elise kan hjelpe til for å avlaste mengden til ny kan være på plass.
9.17.3 Endring av komiteer på nettsiden. Mange av komiteene er feil, mangler
opplysninger. Gunn Elise tar kontakt med Kari i fbm opplæring av nettside og
facebook siden.

Neste styremøte: Ikke bestemt. Arild tar kontakt med de styremedlemmene som ikke har kunnet møte
for å finne et mulig tidspunkt som kan passe. Tid og sted kommer senere.

01.05.17

________________________________________
Gunn Elise Bringo
Sekretær

