Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

19.mars 2018 kl 21-23

Sted:

Telefonmøte

Til stede:

Kåre Norum, Elisabeth Gisvold, Marte Almaas, Bjørn Sand, Morten Rosanoff, Nina
Kristin Lund

Fraværende:

Arne Aalberg, Heidi Melø, Kai Ivar Sterten

Referent:

Elisabeth Gisvold

18 - 15

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

18 - 16

Godkjenning av styre referat fra 26. februar 2018.

18 – 17

Søknad fra Malvik Fuglehund klubb om opptak i FKF.
Vi mottok den 5 mars forespørsel fra FKF om uttalelse om søknad. Med en meget
kort svarfrist, 12 dager. Saken ble behandlet via mail korrespondanse. NFK landet på
samme innstilling som de to siste år. I tillegg har leder hatt telfonisk kontakt med
leder av FKF.
Vedtak: Styret stadfester innsendt innstilling fra sekretær.

18 – 18

Ny lovmal FKF. Har mottat mail fra FKF.
Vedtak: Alle ser på tilsendt mail, saken taes opp på et senere møte. Frist oktober for
å sende inn forslag til FKF.

18 – 19

Treningsterreng I Sverige, Ny avtale SKK – NKK.
Vedtak: NFK har ikke treningsterreng I Sverige og har således ingen kommentar

18 - 20
Gjennomgang av aktivitetsplanen – status på de enkelte utvalg
 Jaktprøveutvalget: Heidi var fraværende, men vinterprøven er i rute
 Aktivitetsutvalget: Kai Ivan var fraværende. Ingen avtale inngått i forbindelse
med aversjon pt. Utvalget er ikke i gang enda. Avklare – arbeidsområder og
ansvarsfordeling i forhold til årsplan. Ansvar: Kåre tar kontakt med Kai Ivan.
 Utstillingsutvalget : Er i rute. Sølvhund – ok. Trenger vester til parkering –
profilering til de som hjelper til, parkering mm. Ansvar: M.Rosanoff
Vipps til betaling av ulike aktiviteter/varer. Ansvar: Nina sjekker opp.
Utstillingstrening 24 mai – ok. Granåsen. Trønderburet sponser premie også i år.
Jobbes med annonsører I katalog. Nytt møte 5 april på Stokkmarka
 Kurs våren 2018:
Mulige instruktører ble diskutert og ansvar for å kontakte disse delegert.
Informasjon sendes medlemmene innen midten av april. Ansvar: Elisabeth.
 Hyggekvelder: Avklare med Stokkmarka om tidspunkt. Ansvar: Aktivitetsutvalget
Tema for kveldene ble bestemt: 14 Mai – Utstilling ,13 Juni - Valp

August – Jakt og jaktprøver.
Bør være anledning til å ta apportbevis på hyggekvelder – da må det være en
dommer tilstede. Ansvar: Aktivitetsutvalget.

18 – 21



Medlemsmøtet 20..03.18:
Gjennomgang av alt som må forberedes og være på plass (premier,
foredragsholdere, kaffe, kaker, lodd mm.). Utdeling av utmerkelser for 2017.

18 - 22



Eventuelt
Stokkmarka:
Leie lager på Stokkmarka. Signer kontrakt med Stokkmarka (Silje).
Felleskjøpet dekker lager, i henhold til avtale med inntil 5000,- pr. år.
Morten og Bjørn ordner avtalen og følger opp.
Dugnad på Stokkmarka – etter påske og vårblotplassen.
Ansvar : Akivitetsutvalget
Sponsorer:
Skriftlige avtaler med sponsorer. Vi bør tenke langsiktig, 2-3 års avtaler.
Vedtak : Styret tar de store/langsiktige avtaler. Hvert enkelt utvalg bør ta
ansvar for egen aktivitet/arrangement.
Ellers : Sette opp en liste over hva den enkelte sponsor får tilbake av
profilering mm. Innsalg til hovedsponsorer.
Møte med Petter Steen/Felleskjøpet. Profileringsutstyr mm., sjekk ut dekken
med Felleskjøpet.
Ansvar: Morten.
Dugnad lager: Ansvar Bjørn og Morten.
Leder, Kåre:
Nytt styresmøte i mai, for gjennomgang av innkomne saker mm til FKFs
årsmøte. Vedtak: NFK bør sende leder pluss en til til årsmøte FKF i mai.
NFK bør utdanne nye instruktører både for Fase 1 og Fase 2. Nina K. og Kåre
N. er Fase 3 instruktører, som kan utdanne nye instruktører. Må ta sikte på å
utdanne nye fase 1 og 2 instruktører til høsten.
Webansvarlig. Marte:
Dropbox, sponsoravtaler, styresreferat, arbeidsplaner for utstillinger og
prøver. Marte ser på dropboxen og evt. rydder opp.
Opprettet – facebook side/arrangement på sølvhundutstilling.
Har fått gode tilbakemeldinger på film laget om Storlidalsprøven.
Oppfordrer utvalgene og styret til å sende ut info som skal publiseres på
nettsider
Sjekkliste/arbeidsbeskrivelse for utvalgene og de ulike verv bør opprettes
for å gjøre det enklere å gjennomføre aktiviteter. Ansvar: Kåre.

