Referat telefon styremøte 17.08.15.
Tilstede: Kari Bjørgan, Arild Rudmoen, Kari Jegleim, Børge Kjesbu, Torodd Myrhaug,
Arne Huseby, Bente Holter Huseby (referent).
Meldt forfall: Eivind Antonisen, Inge Knutsen.

Til orientering:



Svar på søknad på planlagte parring mellom Mellomgårdens Nitra og Digeshults Marcus.
Forespørsel om hannhund til parring

Saker til behandling:
35-15 Post –
Saksopplysninger:
Ing. post.
Div mailer fra NKK
Utg. post.
Til blodspordommere: Referansenr blod- og fersksporprøve 2015.08.15
Medlemsinfo
Jaktprøver 2015
Påminnelse Jaktprøver 2015
Wachtelhundtreff 2015
Påminnelse Wachtelhundtreff 2015
Taushetserklæring til NKK
Momskompensasjon
Sendt ut info til alle deltakerne på Wachtelhundtreffet med hva de skal innbetale (prof
klær/mat/fellesak/loddsalg/auksjon)
Sendt ut info til de som er påmeldt til jaktprøven
36-15 Strategi-/handlingsplan 2015
Saksopplysninger:
 Antall medlemmer per. 15. august 2015: 105 stk.


Økonomi
- Grei. Inge sjekker opp det som ev. er utestående.



Jakt og Fiskedagene/ Wachtelhundtreffet:
- Kjempebra!
- Solgte mye profilerings artikler på treffet.
- Litt mye program.
- Arbeidsoppgaver må fordeles på flere.

- Treff neste år, blir ikke lagt sammen med Jakt og Fiskedagene.
- Legge det til vår/ tidlig sommer?
- Høre om noen medlemmer ønsker å holde treffet for 2016.


Profilering
o Sende ut info om klubben til nyregistrerte.
o Legge ut prof. artiklene på nettsiden + facebook. Kari.
Har kjørt trekoppen som tilbud til medlemmer på face.
- Alt blir lagt på nettsiden med bilder og pris. Kari.
- Bra kvalitet på artiklene.
- Tips til andre salgsartikler: Vegg kalender, der medlemmene sender inn bilder til.
o Medlemsinfo, sendes til medlemmer. Kari.
o Referat og bilder i fra treffet blir publisert om kort tid. Kari/Bente.



Strategi og Handlingsplan for 2015
o Gå gjennom utvalgene:
 Jaktkomiteen (Torodd trekker seg som leder, samt Ingvild)
Torodd blir sittende som medlem.
Ny: Kai Ljøner som medlem.


-

Avlsrådet (Siv trekker seg som leder)
Nytt avlsråd: Inge og Inger Nina

Forslag: - Ungdomsrepresentant i klubben. Engasjere de unge. Ungdom opp til 25 år.
Ansvar Arild. Velge dette inn ved neste valg. Forslag til årsmøtet.

’


Møteplan høst 2015
o 7 september inkl evaluering av Jaktprøvene. (dommerne evaluerer også umiddelbart
etter endte prøver).
o 21 september
o 16 november
o 7 desember
.

37-15 Jaktkomiteen
Jaktprøver
 Uofisielle jaktprøver 2015
o Plan og fremdriftsplan for prøver 2015.
- Sende mail om prøveleder. Kari.
- Skrive ut katalog på torsdag før prøvene. Torodd.
- Kaniner til slepespor. Bente.
- Sender ut i medlemsinfoen om ledige plasser + om noen ønsker å komme å se. Kari.
-1. helga er lørdag fullt, sønd. to ledige plasser.

-2.helg 2+3 ledige plasser.
- Høre om mulig fremtidig prøveterreng i Hakkadal. Torodd, Arne, Siv.
FRISTER:
- Jaktprøvene være klare 1.okt, for å sendes inn til NKK.
- Avlskriterier- årsmøtesak.
- Søking om prøver neste år- beveglige skogsprøver. Åpenklasse har også mulighet
for å være bevegelig

38-15 Avlsrådet
39-15 NKK
 Div mailer som er sendt ut tidligere, ingen tilbakemelding.
 Representasjonsmøte 7-11 november 2015, ingen ønsker å stille.
40-15 Eventuelt
- Ikke mulig å slette gjesteboken, på nettsiden.
Det blir bygget opp ny hjemmeside, som er enklere å bruke. Ansvar Inge.
-

Sende en oppmerksomhet til Mary G Carlsson, som har lagd stamtavleboka. Arne.
Børge sender mail til Arne, om prøvemapppe fra NKK, ang blodspor.

