Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

5. mars 2019 kl. 18 – 21.30

Sted:

Circle K, Trondheim

Til stede:

Bjørn Sand, Birger Stene, Morten Rosanoff, Øystein Holten, Morten Peder
Raanes, Kristin Therese Gustafson

Fraværende: Arne Aalberg, Robert Kristiansen, Kersti Pedersen
Referent:

Morten Peder Raanes

19 - 10

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Møteplan styre med tema 2019, foreløpig møtefrekvens:
5. mars, 7. mai, 4. juni, 13. august, 12. november

19 - 11

Godkjenning av styrereferat fra 15. januar 2019, følgende ble kommentert:
Aktivitetsutvalget:
• Trening i Vassfjellet 15/7-11/8. Ansvarlig: Ø. Holten
• På sikt ønskes Sølvhundutstilling i Trondheimsområdet, Øya, Leangen,
også bedre mhp Vårblotet. Ansvarlig: Ø. Holten/ B. Sand
Jaktprøveutvalget:
• Skogsfuglprøven ble diskutert. Ansvarlig: B. Stene
• Kriterier for «Nappes minnepremie» må inn på annonsen for
Vinterprøven på vår hjemmeside. Ansvarlig: K. Gustafson
• Kriterier for «Tyrigadd`n» og «Bortdømtbenken» må inn i NFK's
statutter for vandrepremier og premier (legges deretter på Dropbox).
Ansvarlig: M. Rosanoff
Eventuelt:
• Gjennomført utdanning/ kurs av Fase 1 instruktører ble kommentert.
Vi bør avklare på forhånd evt. godtgjørelse.
• Det jobbes godt i jubileumskomiteen 2021, kostnader,
jubileumslotteri, sponsorer, jubileumsbok, ønsker
Trondheimsområdet, Øya/ Leangen til utstillingsområde og nytt sted
for Jubileums Vinterprøven utredes. Ansvarlig: B. Sand
• Medlemmene må bevisstgjøres grasrotandelen, oppfordre om dette
på Facebook/ hjemmesida. Ansvarlig: K. Gustafson

•
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Loddsalg fra medlemsmøter, hyggekveld øremerkes Jubileumsåret.
Ansvarlig: Alle

Evaluering medlemsmøte Hund som Hobby:
•

•
•

Bra oppmøte, ønsker bedre forberedelse fra oss, Vigor & Sage stilte
med mye kunnskap og ambassadører. Må bli flinkere å publiserer
raskere fra våre medlemsmøter på nett etterpå. Bilder av fornøyde
deltakere sprer budskapet. Hva med en handlekveld for våre
medlemmer på Hund som Hobby? Ansvarlig: B. Sand/ M. Rosanoff
Kontakter Lene Arnestad direkte ang. sponsing fra Vigor & Sage.
Ansvarlig: B. Stene
Legg ut på sosiale medier avtalen med Vigor & Sage til våre
medlemmer. Ansvarlig: K. Gustafson

Konklusjon:
Bedre forberedelse, bedre informasjon, må være aktive på sosiale media.
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Evaluering av Vintersamling:
•

•
•
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Fin plass, bra kjøkken, god mat dessverre ikke dekning mobil/nett/
Vipps, trivelig lavterskeltilbud, god stemning med gode
tilbakemeldinger fra deltakere, neste år ønskes bedre bruk av terreng
rundt Songli. Bedre avklaringer rundt dommere, og arrangørmessig
noen forbedringer. Bestille Songli for neste år første helg i februar,
31/1-2/2-20. Ansvarlig: Ø. Holten
Undersøk med andre klubber om de kan flytte sitt arrangement til
helga etter, andre helga i februar. Ansvarlig: B. Stene
Ved bruk av Vipps er det generelt vanskelig å få oversikt over hva det
er betalt for. Kan det settes opp et ordentlig Vippskonto mot Klæbu
Sparebank, Elisabeth Gisvold spørres om dette. Ansvarlig: B. Sand

Årsmøte nye medlemmer styre/ utvalg:
• Nytt styre og utvalg ble gjennomgått
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Instrukser/ aktivitetsplaner:
•
•
•
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Årsplan:
•
•
•
•
•
•
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Mangler instruks for kasserer og varamedlem. Ansvarlig: B. Sand
Ønsker en instruks om hvordan forholde seg overfor hovedsponsorer.
Ansvarlig: B. Sand
Oppdatere info om styre og utvalgsmedlemmer på vår nettside.
Ansvarlig: K. Gustafson

Medlemsmøtet 5.mars er utsatt og at nytt tidspunkt oppdateres på
våre hjemmesider. Ansvarlig: B. Sand
Medlemsmøter m tema dressur og apport.
Hyggekveld bestemmes av Aktivitetsutvalget.
Sende info til medlemmer ang aktiviteter f.eks. Vinterprøven, neste
medlemsmøte når dette er bestemt og Sølvhundprøven.
Ansvarlig: M. Raanes
Oppstart dressur/ apportkurs, ønsker oss tilbake med lavterskelkurs,
med mulighet for et par dager på Stokkmarka etter eget ønske.
Aktuelle instruktører kontaktes. Ansvarlig: Ø. Holten
Må sjekke med Trondheim Kommune om muligheter for bruk av nytt
område for trening fire kvelder i mai/ juni. Ansvarlig: B. Sand

Eventuelt:
•

Sponsorvegg som kan brettes ut i fob m prøver/ utstilling. Knytte
sponsoravtaler opp mot alle arrangement klubben arrangerer. Kan
skaffe enkeltsponsorer i supplement på enkeltarrangement, da med
egen profil på. Ved fotografering av hunder skal Generalsponsor være
med. Generalsponsorer er Vigor & Sage. Hovedsponsorer er Nidaros
Bank, Energitransport, Micropaint, Univern, YX Norge og Midt-Norsk
Smådyrkrematorium. Samarbeidspartnere er Stokkmarka og Statskog.

•

Lage en oversikt over utstyr som trengs på Vårblotet, sendes Øystein.
Ansvarlig: M. Rosanoff
Aktiv markedsføring av Vårblotet, få med nye medlemmer.

•

