Styremøte. Wachtelhunden Norge.
Dato:
7. desember 2015
Tilstede : Arne Huseby, Kari Jegleim, Arild Rudmoen, Eivind Antonisen, Bente Holter Huseby
(referent).
Meldt frafall: Inge Knutsen og Toroddd Myrhaug.
Uteblitt: Børge Kjesbu, Kari Bjørgan.
Ingen kommentar til forrige referat.

Saker til behandling:
35-15 Post –
Saksopplysninger:
Ing. post.
Medlemskontingent 2016
Div korrespondanse med NKK ang. Jaktprøvene.
Utg. post.
36-15 Strategi-/handlingsplan 2015
Saksopplysninger:
 Antall medlemmer per. 6. desember 2015: 110 stk betalende.
 Økonomi – Uendret fra forrige møte, sept.
o Korrigert medlemskontingenten i DogWeb for 2016 jf årsmøte.


Strategi og Handlingsplan for 2015
o Wachtelhundposten – Blir sendt ut i begynnelsen av uken
o

Årsmøte 12. mars. 1100-1700.
 KJ har reservert plass på Mortens kro. Tema: Førstehjelp, Spørre veterinær i
nærheten. Ansvar Bente.
 Sendt melding til Valgkomiteen om de som er på valg. Ansvar Kari.
 Info i Wachtelposten om tidspkt, frist for saker og melde om aktuelle
kandidater til valg.
 Legg ut dato for årsmøte på nettsiden og facebook. Kari ansvar.
 Saker til årsmøte:
 Avlskriterier, se under avlsrådet
 Årets hund






KJ har gått gjennom alle resultater på jaktprøver Norge, Sverige,
Tyskland. Blodsporprøver som har kommet inn og gått gjennom
DogWeben hos NKK. Dette er publisert i Wachtelhundposten.
 Kåre beste ekvipasje på uoffisielle jakt prøvene til NWK 2015.
 Vurdering til at kontigenten økes. Fam.medl.skapet økes.
Sende ut info til valgkomiteen.
Wachtelhundtreff 2016
Inge har fått bekreftet treff på Frya Leir i Gudbrandsdalen (fryaleir.no). 13.16. Mai. 2016.
Ansv: Inge og Arild.

-

Jakt og fiskedagene, Elverum. NWK stan. August 2016. Ansvar Arne. Med
sammenkomst på Støa camping, for de som ønsker det.




Wachtelhundtreff 2017 -10-års jubileum
KJ Fått tilbud fra Torpomoen – Hallingdal. 24-28. mai. 2017.

37-15 Jaktkomiteen
o Jaktprøver
o

NWK har sendt inn alle korrigeringer innen fristen i høst med endring av
prøveregelverk, fellesbestemmelser, datoer for jaktprøver etc.
Avventer svar fra NKK om offisielle prøvene er i orden. Mangler siste bekreftelse.




o

Jaktterreng for prøver 2016: Elisabeth/Brinchen har ordnet dette i Nedre Buskerud.
Nærmere bestemt i Øvre Eiker. Holtefjell utmarkslag. Dette vil finne sted i midtre
helg i sept.

o

Vi har også mulighet i Østfold jf Arild. Dette har kommet inn etter fristen så vi har
mulighet hvis NKK forespør om prøver på nytt. Dette terrenget kan også ev brukes
på prøver i 2017.

Blod-/Fersksporprøver 2016: Forrige styremøte ble det vedtatt at vi kjører disse prøvene fra
2/1. Sendt mail til Børge om dette.
Er dette i orden?

38-15 Avlsrådet
 Legge frem endring i Avlskriteriene på Årsmøte selv om vi ev. fortsatt må kjøre uoffisielle
prøver i Norge.
Dette blir sendt ut til medlemmer til info før årsmøte.
39-15 NKK

40-15 Eventuelt

