Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

3.september 2018 kl 17 – 18.30

Sted:

Sparebank1 – hytta, Granåsen

Til stede:

Elisabeth Gisvold, Bjørn Sand, Birger Stene, Øystein Holten (møtte for
aktivitetsutvalget), Morten Rosanoff, Nina Kristin Lund

Fraværende:

Arne Aalberg, Kai Ivan Sterten, Marte Almaas

Referent:

Elisabeth Gisvold

18 - 41

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

18 - 42

Godkjenning av styrereferat fra 7.august 2018.

18 – 43

Gjennomgang av aktivitetsplanen
Aktivitetsutvalget:
• Hyggekveld er 14. august, tema jakt & jaktprøver. Foredragsholder L.
Sagberg/H.J Johansen ble gjennomført med gode tilbakemeldinger.
• 2 kvelder med tilbud om trening med hund i fjellet på Våvatnet er
gjennomført med suksess. Plan om å få til noe lignende på vinteren.
Ansvarlig K.I.Sterten.
• Avtale med grunneier aversjon sau for neste år. Ansvarlig: K.I.Sterten
• Trening i Vassfjellet. Søke å utvide treningen med en uke. Ansvarlig:
A.Aalberg.
• Vedlikehold Vårblotplassen. Ø.Holten kommer tilbake med et utarbeidet
forslag på neste styremøte.

Jaktprøveutvalget:
• Forberedelsene til Sølvhundprøven på Kongsvoll er i rute. Vurderer å utvide
påmeldingsfristen med et par uker.
• Skogsfuglprøven 28.august ble avviklet i terreng i regi av Thomas Angell.
Vellykket med 50% premiering.
• Lage et dokument over alle premier, vandrepremier og utmerkelser med
tilhørende statutter. Publiseres på hjemmeside etter hvert. Ansvarlig :
E.Gisvold & M.Rosanoff
Diverse:
• 4 nye Sølvhundstatuetter er satt i produksjon og leveres i september.
Ansvarlig: B.Sand
• Medlemsmøte 22.november. Foredragsholder blir Jens Kvernmo.
Arrangeres som et fellesmøte med raseklubbene og TJJF og Malvik FK.
Ansvarlig: M.Almaas og B.Sand.

18 – 44

Oppfølgingspunkter fra forrige styremøte
•

Utdanning av nye Fase I instruktører.
Aktuelle instruktører i klubben er kartlagt og vil bli kontaktet. Fase 3instruktør. N.Kjeldsberg stiller som instruktør.

•

100-års jubileum NFK (feb/mars 2021)
Kandidater til jubileumskomite samt mandat/form på denne ble diskutert.
Aktuelle forespørres og inviteres inn på neste styremøte. Ansvarlig: B.Sand.

