Styremøte, mandag 22.juni 2016
Wachtelhunden i Norge
Tilstede : Arild Rudmoen, Per Seljeøy, Arne Huseby, Ole Nordby
Johansen, Bente Holter Huseby(referent), Kai Ljøner.
Meldt frafall: Eivind Antonisen og Torodd Myrhaug.
Dato:
Sted:





22.juni 2016
kl 20.00

Sak 18-16:
- Post utgående:
- Seidel og diplom for årets hund, Hans Kåre Røysland.
-Diplom Peter Ewert, for vinner av uoffisielle prøver 2015.
- Brev til et medlem, ang Elverums dagene/Støa og jaktprøver.
- Mail til medlemmer ang Elverums dagene/Støa og jaktprøver.
- Post innkommet:
- Div. NKK.
-Mail fra Monica, om lydighets prøve. Dette tas med i Wachtelposten
Sak 19-16: Strategi/handlingsplan
-Tenke over disse spørsmålene til senere:
- Hva er vår identitet? De øverste verdiene våres?
-Hva betyr mest for oss?
-Hva står vi for?
-Samarbeid med oppdrettere. Møte med oppdrettere ev. feb.2017., med avlrådet?
Samarbeid med oppdretterne om å lage en «valpepakke». Med f.eks. utdanningsplan for
wachtelhund, brev i fra klubben/om klubben, ev tilbud om noe.
-

Langsiktig. Se om vi klarer å lage til ev kontakt personer rundt om i landet, som
medlemmer kan henvende seg til/avdelinger eks i nord og vest?
Tilbud til medlemmene om relevante kurs som spor, apport, jaktprøvekurs o.l.

-

Undersøke om andre tilbud/rabatter til klubbens medlemmer:
Hærkila, ansvar Arild.
Magasinet, ansvar Arild.
Garmin, ansvar Ole.
Oslo Sportslager, ansvar Arild.
Interjakt, ansvar Kai.

Vi møtes personlig en dag til høsten for å jobbe mere med bla. Handlingsplanen.



Sak 20-16: Status Støa/Elverum: 11-14 august 2016
- Sende ut skriv om Støa/Elverum til medlemmer og ut på nettsiden, dette er gjort.
- Noen har sagt ifra at de kommer.
- Vi har fått bekreftet plass/stan på Prestøya.
- Ikke ledige hytter igjen på Støa. Mulig overnatting, Heia hotell Våler?



Sak 21-16: Momsrefusjon.
Kari/Arild gjør dette ferdig.
Alle i styret må skrive navnet sitt på et hvitt ark til Arild, scann det og send det pr mail.
Dette er underskriftene til momsrefusjonen. FRIST, mandag 27.06.16!!



Sak 22-16:- Offisielle jaktprøver 2016. 17-18 sept.2016. Åpen klasse.
- Alt under kontroll. Har begynt å få inn påmeldinger.
- Bestille kaniner og ender hos Sætre bruk. Ansvar Arild.



Sak 23 – 16: Årsmøte 2017
-Eventuelt I sammen med camp villmark, Lillestrøm. 01.04.17?



Sak24-16: Neste styremøte
- Elverum. August.



Sak 25-16: Eventuelt.
- Det må begynne å samles inn stoff til Wachtelposten, som gis ut i desember til alle
medlemmer.

