Referat fra telefonstyremøte 01.04.14.
Tilstede: Kari Jegleim, Inge Knutsen, Arne Huseby, Eivind Antonissen, Børge Kjesbu,
Inger Nina Farstad (referent).
Frafall: Torodd Myrhaug, Arild Rudmoen, Kari Bjørgan
Sak 12 – referat foregående møte.
Årsmøtereferat tas til etterretning.
Sak 13 - Post
Inngående: diverse fra NKK til behandling på styremøtet.
Utgående:
 Søknad til NKK om støtte til dommerutdannelse er sendt. Vi må huske å få med at
vi skal søkand om momsrefusjon.
 Det sendes også årsmøtereferat til medlemmer som ikke har betalt kontingent,
da de gis anledning til å eventuelt justere.
Sak 14 - Handlingsplan
 Økonomi: diverse om bestilling av vester med NWK logo, manglende betaling for
foredrag årsmøte og noen manglende innbetalinger for tidligere capser og fleecejakker.
 Jaktprøver: normalt skal regelverket for disse oppdateres hvert tredje år. I første
omgang må det kun gå ett år da vi må påregne justeringer i nåværende
prøveformat.
 Oppfølging av RAS: hvordan vil Avlsrådet foreslå at klubben følger opp
oppfordringen om å HD-røntge flere hunder?
 Innmelding av familiemedlemmer: dette er klarert med NKK og framgangsmåte
er lagt ut på nettsiden.
 Oppdatering Velkomstfolder: Inger Nina
 Om komiteene: Styret velger å slå sammen Jaktkomiteen med komiteen som
hararbeidet med Viltloven. Det vil også være bedre om komiteene selv legger inn
oppdatert informasjon på nettsiden – med varsel til leder og kasserer hver gang
noe legges ut.
 Inge lager også ferdig norsk versjon av den opprinnelig tyske utdanningsplanen
for wachtelhund til publisering på nettsiden.
 Fargevalg på nettsiden: webredaktører skal arbeide med å forbedre dette.
 Dommerutdanningen er påbegynt. Inge refererte fra første samling med kurs i
regi av NKK. Det må utnevnes en dommerkomite som sørger for enhetlig
dømming av ekvipasjene og som møter opp på prøven. Representant for NKK
skal sitte med i denne komiteen.
 Bevegelige sporprøver: referansenumre til alle prøver er motatt. Børge sender
disse videre til alle spordommerne som går for klubben.
Sak 11 - Eventuelt

1. Velkommen til nytt styremedlem, Eivind! Arild som også er nytt medlem hadde
frafall og har bedt om at datoen for styremeøtene legges til uker med oddetall.
2. Om behovet for dokumentstyring: det florerer etter hvert ulike versjoner av
mange av våre viktige dokuemner, f esk jaktprøvene. Det foreslås at vi bruker
Google som styringssystem med adressen NWK@gmail.com. Inge lager et forslag
til dette.
3. Epost korrespondanse fra NKK: det kommer svært mange henvendelser til leder.
Vi enes om at leder sender videre til styret; det er opp til den enkelte å eventuelt
be om at saker følges opp. Dette begrunnes med at arbeidet med RAS og
jaktprøver er viktigst for klubben i denne fasen.
Framtidige møtedatoer:
Velger heretter tirsdager i uker med oddetall.

