Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

7.august 2018 kl 20 – 23.30

Sted:

Jonsvannsveien 17

Til stede:

Elisabeth Gisvold, Bjørn Sand, Birger Stene, Øystein Holten (møtte for
aktivitetsutvalget)

Fraværende:

Morten Rosanoff, Nina Kristin Lund, Arne Aalberg, Kai Ivan Sterten, Marte Almaas

Referent:

Elisabeth Gisvold

18 - 36

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

18 - 37

Godkjenning av styrereferat fra 3.juli 2018.

18 – 38

Gjennomgang av aktivitetsplanen
Aktivitetsutvalget:
 Saueaversjondressur er avviklet som planlagt og opplegget har fungert
tilfredstillende. De 2 gamle strømhalsbåndene fungerer ikke optimalt. Saken
følges opp av K.I.Sterten.
 Neste hyggekveld er 14. august, tema jakt & jaktprøver. Foredragsholder L.
Sagberg. Alt er i rute.
 Trening i Vassfjellet er gjennomført som planlagt og øktene har så godt som
vært fulltegnet. Ønsker å forlenge med en uke til neste år.
 Tilbud om trening med hund i fjellet blir på Våvatnet 23.august+
forhåpentligvis et par kvelder til. Ansvarlig: K.I.Sterten. Vi forsøker også å få
til en eller to treningsdager i Meråker i august. Dato settes senere på kort
varsel. Ansvarlig: M.Risstad.
 Vedlikehold av Vårblotplassen ble diskutert. Se vedtak sak 18 – 40.
Jaktprøveutvalget:
 Forberedelsene til Sølvhundprøven på Kongsvoll er i rute.
 Skogsfuglprøven 28.august blir avviklet i terreng i regi av Thomas Angell.
B.Sand har ordnet med forpremier. Dommere er stort sett klare. Sekretariat
mm. avklares etter hvert. Ansvarlig: Birger Stene.
 Styret vedtok om å lage en oversikt over alle premier og vandrepremier med
tilhørende statutter. Ansvarlig : E.Gisvold & M.Rosanoff
Diverse:
 4 nye Sølvhundstatuetter er satt i produksjon og leveres i september.
Ansvarlig: B.Sand
 Medlemsmøte 3.sept. Foredragsholdere (Sveberg dyrehospital) er klare.
Ansvarlig: B.Sand . Info sendes ut. Ansvarlig: E.Gisvold. Premier til loddsalg,
ansvarlig: M.Rosanoff.



18 – 39

18 - 40

Medlemsmøte/julebord 2.november. Foredragsholder er forespurt. Vedtak
om å arrangere et fellesmøte med raseklubbene og TJJF og Malvik FK. Form
og innhold avklares nærmere i samråd med de aktuelle klubbene. Ansvarlig:
M.Almaas og B.Sand.

Oppfølgingspunkter fra forrige styremøte





Utdanning av nye Fase I instruktører.
Vedtak om å kartlegge instruktører i klubben og kjøre nye kurs til våren. Info
er lagt ut på hjemmesiden. Fått noen tilbakemeldinger så langt. Styret
kontakter aktuelle kandidater. Ansvarlig: B.Stene/E.Gisvold/M.Rosanoff.
Fase 3-instruktør (N.Kjeldsberg) er positiv til å stille som instruktør.



Årbok 2017.
Gjennomgang av utkastet og innhold som mangler. Innhold sendes
K.Pedersen. Anvarlig: E.Gisvold. Styret vedtok å trykke 100 eksemplarer.
Samme antall som i fjor.



100-års jubileum NFK (feb/mars 2021)
Kandidater til jubileumskomite samt mandat/form på denne ble diskutert.
Aktuelle forespørres. Utkast til mandat lages. Ansvarlig: B.Stene.



Dommerkandidater
Aktuelle navn ble diskutert.

Eventuelt
Møte i samordningsutvalget for jaktprøver 12.august på Hjerkinn
Terminlisten for 2019 og 2020 skal diskuteres. Vedtak: NFK’s ønsker for
Storlidalsprøven : Siste helg i april subsidiært siste helg i mars (dersom vi
ikke får fritak fra båndtvangen). Ønske om CACIT er selvsagt. Ønske for
Skogsfuglprøve: Siste tirsdag i august. L.Sagberg representerer NFK på
møtet. Ansvarlig: B.Sand.
Vedlikehold og bruk av Vårblotplassen.
Vedtak om å budsjettere en oppgradering av selve plassen. Ansvarlig:
Øystein Holthen. Vedtak om å kjøpe et kjøle/fryseskap som skal stå på
lageret. Ansvarlig: M.Rosanoff & Ø.Holten
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.

NKK, gjennomgang av ny lovmal.
J.T.Bårdseth mener våre lover er i samsvar med NKKs lovmal. Vi formidler
dette til NKK. Ansvarlig: B.Sand

Reforhandling av Vassfjell og aversjonsdressuravtalene.
Utvide perioden med en uke. Ansvarlig: A.Aalberg.
Nye skjema for apport/sauerenhetsbevis (Nideng) er bestilt.
Ansvarlig: B.Sand.
Sponsorkontrakter
Vedtak:
1) Hovedsponsoravtalen bør vær 2 år a 20.000,- pr. år pluss forpremier til
jaktprøver og medlemsmøter mm.
2) Minst 5 ordinære sponsorer a 10.000,- pr. år pluss loddpremier.
3) Utarbeide et standard avtaleverk. Egen avtale for jaktprøvesponsorene.
Ansvarlig : M.Rosanoff og B.Sand.

