Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

4. juni 2019 kl. 18 – 21.30

Sted:

Fagervika Circle K, Bynesveien 42

Til stede:

Bjørn Sand, Birger Stene, Morten Rosanoff, Morten Peder Raanes, Kersti
Pedersen, Robert Kristiansen, Terje Indset

Fraværende: Øystein Holten, Kristin Therese Gustafson, Arne Aalberg
Referent:

19 - 28

Morten Peder Raanes

Godkjenning av innkalling og dagsorden

19 - 29
Godkjenning av styrereferat fra 7. mai 2019, følgende ble kommentert:
Aktivitetsutvalget:
• Søknad sendt Trh. bydrift ang. ny arena for Sølvhundutstillinga.
Ansvar: B. Sand
•

Oppgradering lager Stokkmarka, lys og stikk. Ansvar: M. Rosanoff/ Ø.
Holten

Eventuelt:
• Våre kurs skal være gratis for medlemmer. Frivillighetsbasert,
dugnadsarbeid, lik komp. til instruktører.
•

Enighet om mal til profilering som skal brukes

•

Samarbeidspartnere på enkeltarr. kan profileres

•

Vigor sage telt? Utstilling 2 telt Ansvar: M. Rosanoff

19 - 30

19 - 31

Evaluering av aktiviteter:
• Apport-Dressur-Valpekurs, god påmelding og fine tilbakemeldinger.
Ønsker under felles sosial/ kaffe en teoridel evt. info. fra
samarbeidspartner/ sponsor. Ansvar: Ø. Holten
•

Hyggekveld 8.mai med tema Utstilling ble en suksess med 50
deltakere

•

Utstillingstrening med veiledning av Birgit/Vigdis er noe våre
medlemmer ønsker i forkant av Sølvhundutstillinga, 50 ekvipasjer
deltok

•

Sølvhundutstilling
Noen utfordringer og tekniske problemer ved overgang til
elektronisk løsning. Generelt en fin dag med fornøyde deltakere og
god stemning. Ønsker å ha en ansvarlig fotograf tilstede ved senere
arr. Egen stand m telt i kombinasjon med vår fotovegg ønskes.
Parkeringsavgift som inkluderer program vurderes. Søknad for
jubileumsåret 2021 utarbeides. Ansvar: K. Pedersen

•

Vårblotet ble gjennomført på en godt planlagt måte, det meste
fungert og maten var prima. Gode tilbakemeldinger. Da capo neste
år!

Status kommende aktiviteter:
• Aversjon oppstart 4.juni i rute på Inatur.
Mangler noen instruktører, bør utdanne nye på sikt. Ansvar: B. Sand
•

Hyggekveld 12.juni er annonsert og i rute. Ansvarlig: Ø. Holten

•

Duetrening Brekken 22.juni og 6 juli, er publisert, påmeldinger til
begge dager, mulig utvide til søndag hvis stor pågang. Ansvar: B.
Sand

•

Trening Vassfjellet med oppstart 15.juli. Ikke publisert på Inatur
enda, noen pkt. som må følges opp. Ansvar: Ø. Holten/ M. Rosanoff

•

Hyggekveld august, mulig aktuelt tema er Jaktutstyr med besøk fra
Axel Bruun. Ansvar: Ø. Holten

•

Utfordre grunneiere ang nye terreng klubben kan bruke i fob. med
kurs. Thomas Angell? Meråker Bruk? Ansvar: M. Rosanoff

•

Trening i rypeterreng m veiledning, etter båndtvang. Instruktører kan
være dommerelever. Mulig terreng er Våvatnet, Songli. Ansvar: B.
Sand

•

Føring av hund i fjellet for nybegynnere. Undersøk mulighet for et
par kvelder i Meråker før 20. august. Ansvar: M. Rosanoff

•

Skogprøve. Åpner for påmelding, samme terreng som sist, men sjekk
ut terrenget på forhånd. Samarbeidende sponsor til prøven? Premier
er bestilt fra Magnor. Ansvar: B. Stene

•

Kongsvold Sølvhund, bruk av terreng må avklares med
reinoppsynet i forkant pga. reinsjakta. Jegermiddag forsøkes lagt
til Kroa med tilbud om transport fra bosteder i omegn. Birger
følger opp med Nyhus om arrangementet. Siste gang familien
Nyhus er verter. Ansvar: B. Stene

19 - 32

Medlemsutvikling:
• Positiv medlemsutvikling, 53 nye medlemmer så langt i 2019. Send
SMS til de som ikke har bet. medlemskontingent: Ansvar: M. Raanes
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Publisering av styrereferat på hjemmeside:
• Følg opp dette. Ansvar: M. Raanes

19 - 34

Oppdatering av hjemmeside m kontaktinfo, medlemsartikler etc.:
• Hjemmesida må oppdateres. Ansvar: K. Gustafson
•

19 - 35

Et lite varelager medlemsartikler på gang fra Bergans. Ansvar: M.
Rosanoff / M. Eriksen

Innstilling representant FKF DU:
• Lokalt dommerutvalg har forslag til kandidat som stiller som
representant i FKF som skal utvides med en person. NFK skulle gjerne
hatt en kandidat i FKF DU. Forslag godkjent av styret.
•

Ønsker også en repr. fra NFK i Fagkomite. Ansvar: B. Sand
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Presisering apportbevis:
• Apportbevis nye retningslinjer, tilbyr dette til våre medlemmer, på
hyggekveld, kurskveld, må ta med egen apportrype, siste kurskveld
og på Hyggekveld 14. august 100 for medl. 200 for ikke medl. Ansvar:
T. Indset/ B. Sand
FKF tinget:
• Bjørn og Robert deltar på FKF-tinget 14-16/6

19 - 38

Siste ukes henstilling FB fra leder:
• Se FB

19 - 39

Jakttilbud Lierne:
• 25-29. sept 4-6 pers m hytte. Legges ut på FB/ hjemmesida som et
tilbud til medlemmer. Ansvar: B Sand/ M Raanes
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Tilbakemelding til Jubileumskomiteen:
• Styret går for alternativ Britannia lørdag 30/1 - 2021
•

19 - 41

Underholdning? bok? film? må være bli et tilbud til alle, egenandel
maks 800,-. Æresmedlemmer inviteres. Sølvhunden beholdes som
den er. Ansvar: B. Sand/ M. Rosanoff

Eventuelt:
• Årbok 2018 trykkes i 100 eksemplar. Ansvar: K. Pedersen
•

Må publiseres at Årbok kan fås på våre arr. Ansvar: B. Sand/ M.
Raanes

•

Refusjoner dommerkandidater i fob. med dommerutdanning:
Godtgjørelsen fra NKK/FKF er kr 7000 for K1 og kr 7000 for
bestått på Autorisasjonsprøven pr kandidat. (Beløpene kan variere
noe fra år til år.) Klubben får 1000 kr pr deltager på
dommermøtet LDU arrangerer i januar hvert år. Ansvar: A.
Aalberg/ B. Stene

