Referat fra styremøte 21.11.19
Nr.3-2019

Den 21.11.19 kl18.00 ble det holdt styremøte for Norsk Wachtelhundklubb. På Peppes Pizza i Drammen.
Til stede:
Joar Tolpinrud, Elisabeth Sareisian, Dag Andrè Nymoen, Lars Roar Railo, og Gunn Elise Bringo.
Fraværende: Jarle Sørensen og Espen Brinchen.
Per Seljeøy og Siv Jordbruen Sveindal var tilgjengelig på telefon.

Saks nr:

Sak:

Ansvar:

Kommentarer til forrige referat
Ingen kommentarer fra referat fra forrige styremøte. Referat godkjent

1-19
Fast
sak

Post:
Utgående post:
Innkommet post:
Status Avls komiteen:
Ingen saker.

Status Jakt komiteen:
•
•
•
•
•
•

17-19

Referat for jaktprøvene ble lagt fram og gjennomgått.
Høring om instrukser for NKK representanter er sendt inn
Forlag til budsjett til neste års jaktprøvekurs er lagt fram.
Det ble vedtatt å ikke opprette blodsporprøver for klubben.
Jaktprøve datoer for 2020 er ok.
Våre nye jaktprøveregler bør oversettes til Tysk. Noen som
kjenner noen som kunne tenke seg jobben? GE sjekker opp med
ei venninne.

Bankbytte
Bankbytte er nå ok.
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Frist:

18-19

Aktivitetsgruppa
Aktivitetsgruppa trenger nytt medlem, da Rolf Arne Syversen går ut.
Joar, Dag Andre og Lars Roar sjekker interessen på turen i Januar.
Aktivitetsgruppa kan også finne noen selv om de ønsker dette.

19-19

Joar/ Dag
Andre/
Lars Roar

Nye klubbartikler
Gunn Elise informerte styret om status i å finne ny leverandør. Dette
viser seg å være vanskelig å finne.
Vi avventer litt for å se om det kan dukke opp andre aktuelle firmaer.

Gunn
Elise

Kan også sjekke med NKK.

20-19

Ønske om dommersamling /konferanse med Svenske dommere våren
2020.
Dommersamling. Hvordan tenker dommere? Hvordan kan vi dømme
likt? Kan vi få med svenske dommere opp til de norske jaktprøvene i
2020? Bør settes av penger i budsjettet til dette.
Dommerkonferanse i Sverige våren 2020. 5 dommere sendes ned.
Dette må også settes av penger ti budsjettet 2020. Elisabeth kommer
med forslag til sum.

Elisabeth

21-19

Nytt prosjekt- Jaktvideo
Nytt langtidsprosjekt- lage jaktvideo som representerer rasen etter
norske forhold. Brukes til for eksempel jaktprøvekurs?
- Starter med å filme mye under jaktprøvene neste år.

Gunn
Elise

22-19

Medlemsblad 2019
Siste finpuss på bladet.
Årsmøte: Dato 14.3.20
Sted: Oslo omegn.

Gunn
Elise

Gunn Elise sjekker ut muligheter for møte, med overnatting, middag på
kvelden og frokost.
Tekst sted for årsmøte: kommer når det er klart.
Sendes til styret for korrektur før det sendes til trykk.

2

23-19

Jakttur 2020
14 stk har meldt interesse. Blir fordelt i 2 grupper.

Gunn Elis

Joar kontakter de 2 som har meldt interesse med div. spørsmål.
Infoskriv sendes ut innen 24.11.19
Svarfrist påmelding: 1.12.19
Betalingsfrist 31.12.19

24-19

Eventuelt
Årsmøte:
Forslag å møtes på Gardermoen for overnatting, Hotell med middag.
Gunn Elise sjekker opp priser.

GDPR link fra NKK legges ut på Facebook gruppa.

Det ble ikke bestemt dato for nytt møte. Men foreslår onsdag 29.1.20 eller fredag 31.1.20

13.1.20

Gunn Elise Bringo
Sekretær
Norsk Wachtelhundklubb
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Gunn
Elise

