Referat fra styremøte 29.4.19
Nr.1-2019

Den 29.4.19 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, Espen Brinchen og
Gunn Elise Bringo.
Fraværende: Per Seljeøy og Siv Jordbruen Sveindal var tilgjengelig på telefon.

Øivind Brinchen og Else Kari Brinchen fra arrangementskomiteen deltok også.

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:
Nordiske jakt og Fiskedagene i Elverum 2019- Sende en forespørsel på
Facebook om noen ønsker å delta på Stand.
Dag Andre kontakter Kai Ljøners kone for å hente utstyret som er lagret
hos han.

Dag
Andre

Søknad om dommerutdannelse: Egen sak.
Hundens dag 25.5. NKK- ikke delta
Oppsigelse av gammel nettside- domene er gjort.

Status Avls komiteen:
Ingen saker.

Status Jakt komiteen:
Nettsiden oppdatert med riktig tekst.
Jaktkomiteen har hatt møte med nye medlemmer. Gjennomgang og
fordeling av oppgaver.
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Gunn
Elise

Frist:

24.mai skal det være et møte for å se på nye prøveområder.

Status dommerne i blodspor: her er det nye regler som gjør at flere
dommere velger å gå over til NJFF.
- Børge dommerne fjernes fra nettsiden. De svarer ikke på
henvendelser.

Gunn
Elise

Blodsporprøvene er lagt inn i Arra- kan nå melde seg på elektronisk.
Jaktprøvene kan ikke legges inn elektronisk.
Det skal også lages en mal for blodsporprøvene på nettsiden.

2-19

Treff 2019
Status
29 påmeldte – 11 familier.
Arrangementkomiteen har gjort en stor innsats og flott arbeid. De har
god kontroll over arrangementet.
Salgsvarer ble sendt med Espen. Siv har sagt hun tar ansvar for salget.
Gunn Elise tar bilder av produktene og legger det inn i vipps Go.

3-19

Gunn
Elise

Nettsiden
Web-shop
Dag Andre har sjekket nettshop. Booking Technology anslår at dette blir
en kostnad på mellom 5 000-10 000kr.
Styret velger å prøve å opprette Vipps Go. Vipps tar 2,25% av salget pr
transaksjon. På større beløp som for eksempel jakttur, kan prisen
justeres.
Dag sjekker tilganger til nettsiden.

4-19

Budsjett Søknad dommerutdannelse NKK
Gunn Elise og Joar la fram forslag til søknad. Godkjent.
Sendt NKK 30.4.19
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Gunn
Elise

5-19

MVA-kompensasjon NKK
Lars Roar og Gunn Elise ser på dette før fristen 30.5.19

6-19

Gunn
Elise /
Lars Roar

Ny Kontoplan for NWK
Ny kontoplan er lagt fram med flere detaljerte kontoer.
Kontoplan er godkjent av styret.

7-19

Eventuelt
Jakttur- Sverige.
Det er reservert en helg – Uke 4 2020.
Skal klubben arrangere ny tur?
Kan dette også være noe for de yngre/ungdom?
Styret ønsket at klubben gjennomfører en ny tur.
Joar og Lars Roar starter planleggingen.

Det ble ikke bestemt dato for nytt møte.

29.4.19

Gunn Elise Bringo
Sekretær
Norsk Wachtelhundklubb

3

Joar / Lars
Roar

Innen
31.5.19

