Referat Wachtelhunden i Norge .
Tilstede: Arild Rudmoen, Torodd Myrhaug, Per Seljeøy, Arne Huseby, Ole Nordby
Johansen, Bente Holter Huseby (refernt).
Meldt fravær: Kai Ljøner, Eivind Antonisen.
Dato:
Sted:

10.mai 2016
Skype kl 20.00



Sak 1-16:- Post utgående: Invitasjon til treff på Frya leir.
- Post innkommet: Div. NKK.



Sak 2-16: Strategi/handlingsplan
- Denne gås igjennom på styremøte ved Frya Leir
- Ant. Medlemmer pr. 10.05.16. 98 stk.



Sak 3-16: Frya leir. 23 påmeldte.
- Få klarhet i hvor kurset skal gjennomføres. Ansvar Arild.
- Skrive mail til de påmeldte program, mat, kurs, ev. tur. Ansvar Arild.
- Alle i styret som skal dit, tar med et bidrag til utlodding.
- Ta med effekter, roll ups, bilder, loddbøker, grillkull. Ansvar Bente og Arne.
- Ta med apportkaster. Ansvar Arild.
- Ellers så blir det mye sosialt, prat om jaktprøver og hund……
- Det er grill på stedet og oppholdsrom ved dårlig vær.



Sak 4-16: Nye medlemmer i styret, sender personnr. Til Arild. Dette for registrering i
Bønnøysund.




Sak 5-16:- One Driven. Må sjekkes daglig. Ansvar Arild.
- Alle mailer bør gås igjennom der. Det blir da lettere å gå tilbake i saker i ettertid.
- Gjennomgang på møtet ved Frya leir.



Sak 6-16:- Offisielle jaktprøver 2016. 17-18 sept.2016. Åpen klasse.
- Espen Brinchen er arrangør for gjennomføring av prøvene.
- Det ble tatt opp at prøvedeltakere må ha forståelse fro rollen til dommerne. De er
objektive personer.
- Overnatting for dommere?
- Dommeren sender inn dommerkort inn igjen til NKK, sammen med passfoto.
Dette for å få utstedt plastet dommerkort.



Sak 7-16:- Støa/Elverum: 11-14 august 2016
- Sende ut skriv om Støa/Elverum til medlemmer og ut på nettsiden.
- Vi kommer til å møtes fredag aften/kveld på Støa camping, grille og sosialt.

- Lørdag, stan på Prestøya, jakt og fiskedagene, ansvar Bente og Arne, Det blir
vaktordning på stan.
- Lørdag kveld, mat og sosialt på Støa camping.


Sak 8-16: Plan for styremøter utover blir lagt på møtet på Frya leir. Vi fortsetter med skype.
20.00 grei tid.



Sak 9-16: Eventuelt.
- Flere ølseidler i fra Magnor glassverk, som premier?

