Referat fra telefonstyremøte 06.05.14.
Tilstede: Kari Jegleim, Inge Knutsen, Arne Huseby, Eivind Antonissen, Inger Nina Farstad
(referent), Torodd Myrhaug, Arild Rudmoen, Kari Bjørgan
Frafall: Børge Kjesbu
Referat foregående møte godkjent.
Sak 17 - Post
Inngående: ingen
Utgående:
 Purring medlemskontingent
 Om wachtelhundtreffet – purre påmelding
 Informasjon til alle medlemmene
Sak 18 – Strategi og handlingsplan
 Antall medlemmer: ventes å øke da en del valper selges i år og vi kjenner til at
flere har kjøpt hun fra andre land
 Økonomi: egen økonomi er god – per dato er det 83000 i budsjettert overskudd
 Dokumentarkiv skal opprettes – via google. Inge sender filer til alle i styret slik at
vi kan få felles arkiv. Prøver oss litt fram.
 Tilganger på websiden er nå gitt ledere for jaktkomiteen og avlsrådet.
 Utdanningsplanen er lest og legges også ut om et par dager – forutsetter at alle i
Styret har lest og sett på den.
 Fargevalg på nettsiden: webredaktører arbeider videre med dette – velger hvit
bakgrunn og fargesterk tekst.
 Wachtelhundtreffet: per dato er 10 hunder påmeldt – medfølgende 22 voksne og
2 barn. Vi purrer og oppfordrer flere til å melde seg på.
 NWK´s første ordinære sporprøve er avholdt – referat legges på nettsiden. Trude
Jæger Abelsen ledet arrangementet og gjorde en formidabel innsats, klubben
takker så mye!
 Brev med oppdatert info til alle medlemmer sendes – bl a om ledige plasser på
wachtelhundtreffet.
Sak 19 - Jaktkomiteen
1. Datoer for uoffisielle jaktprøver er nå satt. Oppdatert info legges på nettsiden. De
fysiske steder prøvene skal foregå må snarest avklares. Steder på Sør- og
Østlandet; Arne, Kari og Inger Nina følger opp aktuelle kontakter. Vi kan maks
teste fire hunder per dag.
2. Brev fra SWK bekrefter at de stiller med 2 dommere til vår dommerutdannelse.
3. Vi bør finne personer fra alle landsdeler til dommerkomiteen – leder tar en
ringerunde så vi får fire medlemmer. En dommer skal være i komiteen.
4. Komiteen arbeider videre med alt det praktiske rundt forberedelsene.

Sak 20 – Avlsrådet
1. Om import av valper: Avlsrådet foreslår at det sendes brev om dispensasjon fra
kravet om rabiesvaksine med henvisning til at vi er en liten rase.
2. Revidert versjon av RAS forventes til neste styremøte.
3. Øke røntging på hundenen: diskusjon om hvordan vi skal håndtere dette.
Henvende oss til oppdrettere – ev mer info på nettsiden.
Sak 21 – om hund dømt av dommer som også er oppdretter av hunden
Vedtak: NWK sender brev til NKK om dette der klubben ber om en avklaring hvorvidt
dommer som er oppdretter av hund kan eller bør dømme ekvipasjen.
Sak 22 – Eventuelt
1. Arne har nå bestilt NWK logoer
2. Handlingsplan NWK: tas opp på neste styremøte – på wachteltreffet. Må være
samstemmighet mellom denne og RAS.
3. Første norske wachtelhund som er godkjent redningshund vinter er Champi, eiet
av Ingvild Ertsås. Planlegger intervju til Wachtelposten.

