Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

7.juni 2018 kl 19-23

Sted:

Circle K

Til stede:

Elisabeth Gisvold, Marte Almaas, Bjørn Sand, , Nina Kristin Lund ,Kai Ivan Sterten,
Arne Aalberg, Odd Ivar Bjørnli (møtte for jaktprøveutvalget)

Fraværende:

Morten Rosanoff

Referent:

Elisabeth Gisvold

18 - 23

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

18 - 24

Godkjenning av styre referat fra 19.mars 2018.

18 – 25

18 – 26

Organisering av funksjoner i styret i etterkant av leders avgang og jaktprøveleders
bortgang ble diskutert. Til stede var valgkomiteen v. Nina Kjeldsberg og Stig
Pedersen.
Vedtak: Bjørn Sand rykker opp som leder, Morten Rosanoff blir nestleder og Birger
Stene blir leder av jaktprøveutvalget frem til neste Årsmøte.
Gjennomgang av årsplanen med statusoppdateringer fra utvalgene.
Aktivitetsutvalget:
• Saueaversjondressur går som planlagt. Styret vedtok å kjøpe inn et nytt
strømhalsbånd. Ansvarlig K.I.Sterten.
• Hyggekvelden 13.juni er i rute. Forslag til foredragsholdere for neste
hyggekveld i august, tema jakt. Ansvarlig: M.Almaas.
• Trening i Vassfjellet for nybegynnere blir 16.juli og 5.august.
Vassfjelltreningen mangler fremdeles instruktører. Ansvarlig: Odd Ivar
Bjørnli.
• Tilbud om trening med hund i fjellet (Våvatnet/Meråker) i august. Dato
settes senere. Instruktører forespørres. Ansvarlig: E.Gisvold. Forespøsel om
leie av terreng. Ansvarlig: K.I. Sterten/E.Gisvold
Utstillingsutvalget : Sølvhundutstillingen ble avviklet på en god måte til tross for at
de fleste i utvalget var ferske medlemmer.
Jaktprøveutvalget: Storlidalsprøven ble avviklet i god regi av et godt fungerende
jaktprøveutvalg. Forberedelsene tilSølvhundprøven på Kongsvoll er i rute.
Dressur og apportkursene er gjennomført ihht. planen med gode tilbakemeldinger.

18 - 27

Skogsfuglprøven 28.august. Søknad om terreng i Flå Sameie må sendes, dommere er
klare. Ansvarlig: Birger Stene (T.Indset).

18 - 28

Vedtak om bestilling av 4 nye Sølvhundstatuetter. Ansvarlig: B.Sand

18 – 29

18 - 30

VIPPS GO må oppdateres med div. valg for ulike typer betalinger. Relevante
personer må få innsyn i betalingene. Ansvarlig: N. K Lund
•

Eventuelt
Stokkmarka:
Kontrakten med Stokkmarka er signert. Nytt lager på Stokkmarka er
etablert. Lås/nøkkel må ordnes. Ansvarlig: B.Sand.
Sponsorer:
Kontraktene med sponsorene må formaliseres. Ansvarlig: B.Sand.
Webansvarlig. Marte:
Har ryddet i dropboxfolderen. Alle bør lagre relevante dokumenter der.
Oppfordrer utvalgene og styre til å sende ut info som skal publiseres på
nettsider. Holde et kurs for relevante personer om hvordan man publiserer
på Facebook. Ansvarlig: M.Almaas.
Økonomi, A.Aalberg:
Orientering.
Medlemsmøtet i november ble diskutert. Foredragsholdere forespørres.
Ansvarlig: B.Sand.
Utdanning av nye Fase I instruktører. Vedtak om å kartlegge instruktører i
klubben og kjøre nye kurs til våren. Oppfølging neste styremøte.
Inatur-ansvarlig:
Daniel Bjerkmo har sagt seg villig til å ivareta denne oppgaven.
Årbok 2017:
K.Pedersen er godt i gang og vil sende denne ut for korrekturlesning.
100-års jubileum NFK:
Vedtak om å nedsette en komite som skal starte arbeidet med markeringen.
Diskuteres videre på neste styremøte.

