Referat fra styremøte 25.6.20
Nr.1-2020

Den 25.6.20 kl18.00 ble det holdt styremøte for Norsk Wachtelhundklubb. På Peppes Pizza i Drammen.
Til stede:
Joar Tolpinrud, Elisabeth Sareisian, Jarle Sørensen, Dag Andrè Nymoen, Lars Roar Railo, Stian J. Hoff, Nina
Handeland og Gunn Elise Bringo.
Fraværende: Siv Jordbruen Sveindal.

Saks nr:

Sak:

Ansvar:

Kommentarer til forrige referat
1-20
Fast sak

Post:
Utgående post:
-Sendt 6 nye velkomsinfo til nye medlemmer.
Innkommet post:
Mye fra NKK som ikke omhandler oss.

Status Avls komiteen:
Mye telefoner vedr valp og interesse.

Status Jakt komiteen:
Jaktprøveregler et tatt opp i jaktkomiteen hos NKK, denne er
utsatt. Mangler fellesbestemmelsene som NKK har kommet
ut med nå. Disse skal implementeres, og leves innen
utgangen av august.
Tatt mye til etterretning av det som kom fram på årsmøte
vedr. sporkurs og prøver.

Status Jaktprøver pr 25.6.20:
2 påmeldt åpen klasse
2 påmeldt i skogsprøver

2-20

Styret 2020
- Tilganger
Det blir byttet passord på de forskjellige kontoene og
oppdatert sendes ut til styret.
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Frist:

- Registrering av nye i styret i Brønnøysund og NKK.
- Tilgang bank
Dag Andre har fått tilgang til bank.
- Gjennomgang revidert budsjett
Til tross for at det mest sannsynlig ikke blir noe av
dommerkonferansen i august.
- MVA-kompensasjon NKK
Da Korona slo inn i Norge og alt stengt ned, ble det sendt en
mail til NKK vedr tidsfrister som omhandlet årsmøte og mva
kompensasjon. Denne mailen er enda ikke besvart. Og Gunn
Elise har siden mars sjekket nettsiden til NKK for informasjon
et par ganger uten å finne noe om dette.
I slutten av mai sjekket Gunn Elise nettsiden på nytt der info
om frist for Mva kompensasjon var satt til 1 juni.
Til tross for de som ikke hadde gjennomført årsmøte, skulle
dette sendes inn. Og eventuelt ettersende endringer.
Gunn Elise sender inn papirer og søknad om Mva
kompensasjon sammen med mail som ble sendt i mars.

3-20

Nettsiden og Facebook
Lage en arbeidsgruppe med Gunn Elise, Elisabeth, Stian og
Dag Andre for å gjennomgå nettsiden. Og jobbe med
endriinger og tilpassninger. Dersom et sånt arbeidsmøte
ikke blir innen kort tid, bør hver enkelt gå inn å jobbe med
de punktene så man han mest mulig klart innen
arbeidsmøte.

4-20

Framdriftsplan sommer/høst- ting som må gjøres.
Elisabeth lager statistikker for norske hunder og
gjennomførte prøver.

Elisabeth

Lage valpebrosjyre til valpekjøpere.

Elisabeth/
Gunn Elise

Det lages et endelig resultat i hht budsjettet for jakttur i
januar.

Joar/ Lars
Roar

Medlemsblad legges ut som PDF på nettsiden
Gunn Elise/
Dag Andre

Lage instagramkonto
Aktivitet:
Grisehegn- Nina sjekker.
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Valg av revisor og medlem valgkomiteen:
Vararevisor: Asle Mikaelsen
Joar ringer og sjekker forslag til medlem i valgkomiteen.

Sponsorer:
Nina sjekker med sine kontakter.

Jakttur 2021: fortsatt Covid 19 bør kanskje norske terreng
sjekkes opp?
Wachtelcruise? Meningsmåling?
Styret synes vi skal sjekke mulighetene for å arrangere tur,
men bør være utenom årsmøte. Kan det kombineres med
foredrag? Kursing?

Gunn Elise sjekker pris på tur inkl konferansepakke.
Elisabeth sjekker opp muligheten for kurs
Meningsmåling legges ut når program for turen er lagt.

5-20

Eventuelt

Neste styremøte er 27.8.20 kl 18.00

15.7.20

Gunn Elise Bringo
Sekretær
Norsk Wachtelhundklubb
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