Styremøte, mandag 30.mai. Skype.
Wachtelhunden i Norge
Tilstede :Arild Rudmoen, Torodd Myrhaug, Per Seljeøy, Arne Huseby, Bente Holter Huseby, Kai
Ljøner.
Frafall : Eivind Antonisen, Ole Nordby Johansen .
Forrige referat godkjent.



Sak 10-16:- Post utgående: Purret på de som ikke har betalt medlemskontigent.
- Post innkommet: Div. NKK.



Sak 11-16: Strategi/handlingsplan.
- Stoff til Wachtelposten.
- Antall medlemmer pr. 30.05.16, 100 stk.
- Handlingsplan jobbes med på neste styremøte. Bente sender ut denne.
- Personnr.på alle i styret ok. Melde fra til brønnøysund. Ansvar Kari.
- Neste styremøte 22.06.16. 2000.



Sak 12-16: Status Støa/Elverum: 11-14 august 2016
- Sende ut skriv om Støa/Elverum til medlemmer og ut på nettsiden. Ansvar Arild.
- Stan plassen er bestilt.
- Har vært i kontakt med Støa camping. God plass for vogner. Anbefaler å bestille
hytter ganske raskt, for de som skal ha det.



Sak 13-16: Momsrefusjon
- Kari hjelper til med dette.
- Alle i styret må skrive under.



Sak 14-16:- One Driven. Må sjekkes daglig. Ansvar Arild.
- Alle mailer bør gås igjennom der. Det blir da lettere å gå tilbake i saker i ettertid.
- Foreløpig er Bente der. Sende viktige mail til Arild.
- Alle i styret bør ha tilgang.



Sak 15-16:- Offisielle jaktprøver 2016. status, vi må sende ut brev og invitere.
17-18 sept.2016. Åpen klasse.
- Torodd har kontakt med NKK. Noe tilpassing må til, så prøvene/ordlyden er i
henhold til fellesbestemmelsene.
Dommerskjemaet skal sees på.
Offisielle prøvene går som avtalt.
- Bruke påmelding via det skjemaet som vi hadde i fjor. Sendes inn til NWK.
Web påmeldingen via NKK, går ikke.

-

Prøveleder Espen Brinchen.
Torodd undersøker om Nkk rep må være en dommer.
Håndbok for dommerene er ferdig.
Utgangspkt 8 hunder på prøve, 17-18 sept.
Påmeldingsfrist 01.08.16.
Sende ut brev til medlemmer ang jaktprøvene, ansvar Arild.
Bente finner de påmeldingsskjema som ble brukt i fjor.
Hundene må ha sauerenhets bevis på prøvene.
Melde inn bevegelige prøver med terminfestet prøver til neste år.



Sak16-16: Plan for styremøter
- Prøve noe annet enn Skype.
- Neste møte 22.06.16. kl 2000.



Sak 17-16: Eventuelt.
- Styret har besluttet at Kai Ljøner er ny kasserer i Norsk Wachtelhundklubb, og
går inn som styremedlem. Vi har ett vara medlem.
Gi beskjed til Linda i valgkomiteen. Ansvar Bente.
- Referat fra Frya leir. Ansvar Bente.
- Arild kontakter Øya dyreklinikk, for å få tilsendt Power point i fra kurset.
- Stan på Dogs4all. Nwk velger å ikke ha dette i år.

