Referat fra telefonstyremøte 09.09.14.
Tilstede: Kari Jegleim, Arne Huseby, Eivind Antonissen, Inger Nina Farstad (referent),
Børge Kjesbu, Torodd Myrhaug, Arild Rudmoen
Referat foregående møte godkjent.
Orienteringer
Post:
Innkommet


Brev fra NKK om frist for å melde inn prøver

Utsendt
Sak 37 - Strategi og handlingsplan
 Økonomi er i balanse. I øyeblikket har NWK ca 87000 kr på konto, men noen
utgifter gjenstår i forbindelse med jaktprøvene.
 Det ønskes at all informasjon fra Avlsrådet også legges i det nyopprettede
dokumentarkivet. Inger Nina tar denne oppgaven.
 Wachtelhundtreffet – Referat er snart klart.
 Effekter: Vi får tilbud fra Harkila om effekter til god pris (Arild).
 Wachtelhundposten – Ny plan er lagt ved med arbeidsfordeling.
 Medlemsbrev med info om bl a jaktprøvene som har vært avholdt, sendes av
leder.
 Aktiviteter 2015
o Årsmøte 2015: settes til 7. Mars. Vi setter helse, avl og oppdrett på
dagsorden som foredrag. Vi inviterer leder i SWK´s avlsråd, alternativt
representant for avlsrådet i NKK til å holde foredrag. Det forventes forslag
om å diskutere avlskriteriene på Årsmøtet, og da kan det være
hensiktsmessig med et foredrag i forkant.
o Wachteltreffet 2015 – slås sammen med jaktprøve. Ønskes at dette kan
skje i Telemark der årets jaktprøver har vært holdt.
o Sporkurs. Eivind kan arrangere og har gjort noen forberedelser. Ev
samarbeide med Harald Kvalvåg.
o Eventuelle prøver må meldes innen 31. Oktober (se under).
Sak 38 - Avlsrådet
Ingen nye saker
Sak 39 - Jaktkomiteen

Torodd refererte fra nylig avholdet uoffisielle prøver. Klubben ble tatt veldig godt imot
av Cappelen skoger. Alt meget positivt; god logistikk, bra overnattingsmuligheter.
Får et meget godt samarbeid med de svenske dommmerne som har bidratt i
opplæringen.
Jaktprøve vil også gå av stabelen i november.
Inger Nina sjekker ut hvilket terreng som blir aktuelt (Lier eller Hakadal).
Sak 40 - Prøver 2015
Børge melder inn aktuelle prøver.
Sak 41 - Eventuelt
Sendes epost til alle rasklubber om at wachtelhund kan delta på alle utstillinger som
arrangeres i Norge.
Husk! Avtalt fysisk møte på Lillestrøm 14. November.

