Referat fra telefonstyremøte. 11.05.2015.
Tilstede: Kari Jegleim, Torodd Myrhaug, Børge Kjesbu, Kari Bjørgan, Arild Rudmoen,
Arne Huseby, Inge Knutsen, Bente Holter Huseby(referent).
Ikke tilstede: Eivind Antonissen.

Referat fra foregående styremøte godkjent.
Til orientering:
Saker til behandling:
23-15 Post –
Saksopplysninger:
Ing. post.
 Brev fra NKK om godkjente lover.
 Epost fra NKK ang. NKK’s årsberetning for 2014
 Epost fra medlem ang. støtte til kursavgiften i forbindelse med utdannelse til
blodspordommer.
 Epost fra medlem ang. klistremerke på bil
 Epost fra NKK ang. informasjon fra NKK’s Kompetansegruppe for ettersøk (KGE)
 Referat fra Avlskonferansen
 Bekreftelse fra Frivillighetsregisteret om endringer ihht styreverv.
Utg. post.
 Epost med Brev til NKK om justeringer av lovverket.
 Medlemsinfo
 Purret de som ikke har betalt i år (fjorårets medlemmer)
 Verving av nye medlemmer, sendes ut mandag per post.
24-15 Strategi-/handlingsplan 2015
Saksopplysninger:
 Antall medlemmer per. 6. mai 2015: 93 stk.
 Økonomi
- Økt total inntekt med 1800,- Blir sendt ut purring til noen som ikke har betalt for lodd fra årsmøte. Ansvar Inge.
- Momsrefusjon 2014, må være innsendt innen 01.07.15. Nytt her er at hvert medlem i
styret må signere.


Strategi og Handlingsplan for 2015, se vedlegg.
o Inge har foretatt endringer.
- Ingen kommentar til strategi og handlingsplan.
- Les tekstendringene ang. helse i strategi og handlingsplan, og gjøre tekstendring i
brosjyren/brev til verving av medlemmer, før de sendes til nye. Ansvar Kari.

-

Avlskomiteen bes også om å lese og kommenterer .

-

Gjennomgang av videre drift med komiteer, jaktprøver etc . Møtested: Drammen, 6.
juni.15. Kl. 1000-1400.



Jakt og Fiskedagene/ Wachtelhundtreffet:
o Arne har sjekket med Dæsbekken Villmarksenter på Åsnes Finnskog, for
wachtelhundtreffet . Mer og nærmere info kommer.
o Arne har meldt oss på stand på jakt og fiskedagene. Lørdag 08.08.15.
o Arne og Torodd sjekker kjøp av telt med logo, hos O.B. Vik. Budsjett 8000,-



Flere medlemmer:
o Sendt brev til alle som ikke er medlemmer for perioden 2013-2015. Totalt: 25 stk
o Sendt purremail på de som ikke har betalt medlems kontigent.



Profilering
o Bestiller klistremerker hos Grafiske Hus, til å ha på bil. Bruke logoen til NWK. Ansvar,
Arild, Eivind, Arne.
o Nettsiden: Klubben har egen gjestebok på siden. Denne blir svært lite brukt av
medlemmer. Denne fjernes pga mye spam. Ansvar, Inge.



Nettsiden/Facebook: Øke aktiviteten:
o Lagt inn aktiviteter for uken (Facebook)
 0405: Medlemsinfo er sendt ut – Nettsiden er oppdatert
 0505: Har du husket å melde deg inn i NWK – Nettsiden er oppdatert
 0805: Årets hund 2014
 1105: Resultat blodspor-/ferskspor sendes Torodd

25-15 Jaktkomiteen
Sporprøver
 Ref.nr til blod-og fersksporprøver sendes de dommere som går for klubben. Ansvar Børge.
Dette blir også etter hvert publisert på Facebook/Nettsiden (framsiden)




Forespørsel fra medlem om støtte til kursavgiften for blodspordommerkurset/etikk, beløp ca
1000,- blir støttet i fra NWK.

Epost fra NKK ang. informasjon fra NKK’s Kompetansegruppe for ettersøk (KGE)
o Infoen er videresendt alle spordommere, de som utdanner seg til spordommere,
jaktgruppa og styret. Ingen kommentar til info.
Jaktprøver
 Uofisielle jaktprøver 2015
o Frist for innsending av godkjenning av reviderte jaktprøvereglement, sendes inn i
september. NKK må ha dette i løpet av oktober for å få det godkjent fra 01.01.16.

Regelverket vil bli gjeldene fra 1.1.2016-31.12.2018, da det er vedtatt at reglene blir
«låst» i 3 år fra revidering.
o

Plan og fremdriftsplan for prøver 2015, blir sett på 6.juni.15.

26-15 Avlsrådet
 Referat fra Avlskonferansen. Dette er lagt ut på nettsiden og Facebook
27-15 NKK
o

Sendt korrigeringer ihht NKK’s lovmal til NKK. Disse er bekreftet og godkjente per
24.04.2015.

o

Sendt inn NWK’s beretning om aktiviteter NWK har foretatt seg i løpet av året
m/bilder.
 Ordinær blodsporprøve
 Wachtelhundtreffet
 Jakt og Fiskedagene på Elverum
 Uoffisielle jaktprøver

28-15 Eventuelt
Søknad av støtte til dommer utdanning til NKK, avslått.
Søker på nytt i år. Ansvar Inge/Kari.
Oppdatert stambok, av Mary Carlsson. Ansvar Kari.
Profileringsartikler. Eivind/Arild.

