Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

24. februar 2020 kl. 18.00 – 21.30

Sted:

Fagervika Circle K, Bynesveien 42

Tilstede:

Bjørn Sand, Øystein Holten, Morten Peder Raanes, Kristin Therese
Gustafson, Robert Kristiansen, Birger Stene, Arne Aalberg, Rune
Bergdal Eli, Kersti Pedersen

Fraværende: Morten Rosanoff
Referent:

Morten Peder Raanes

20 - 11

Godkjenning av innkalling og dagsorden

20 - 12

Presentasjon av nytt styre og utvalg:
•

Rune Eli inn for Kersti Pedersen som leder av Utstillingsutvalg, samt
enkelte nye medlemmer i alle utvalg. Prøver å få til en sammensetning
slik at ikke alle slutter samtidig.

•

Oppdater styre og utvalg, kontaktinfo til styret og medlemmer
Jubileumskomiteen på vår hjemmeside. Ans: K. Gustafson

20 - 13

Gjennomgang av styrereferat fra 16. januar

20 - 14

Møtefrekvens styre, foreløpige møtedager m mulighet for endring:
•

16/1, 24/2, 30/3, 5/5, 22/6, 10/8, 5/10

20 - 15

20 -16

Status aktiviteter vår 2020:
•

Treningssamling på Brekken i januar med våre dyktige instruktører
Solfrid og Kristin var en suksess.

•

Klubbkveld med Vigor&Sage/ Hund som Hobby, 90 medlemmer møtte.
Tilbakemelding er at vi må legge mere vekt på nybegynnere. Vi må skille
mellom det å ha og det å drive med hund. Tema til fremtidig
medlemsmøte; «Den kronglete veien fra valp til den perfekte fuglehund».

•

Klubbmesterskap/ Vintersamling Songli ble ei trivelig samling, god
balanse på økonomi, fin lokasjon, men dessverre lite fugl i terrengene.
Neste år blir helga 6-7 feb., vurderer flere alternativer.

•

Handledager Axel Bruun er godt mottatt av våre medlemmer.

•

Generalforsamling/ utdeling priser 2019
En utregningsfeil ang beste utstillingshund, deles mellom to hunder med
samme poengsum. Rettes opp før publisering på hjemmeside. Ans: K.
Gustafson

•

Medlemsmøte Møller Bil m Robert Sørli, sjekk med Morten Rosanoff
ang info for publisering: Ans: K. Gustafson

•

Jegertvillingene på tur med NFK. Inngangsbilletter på Rødde til dekning
av fly, hotell og bil. Kristin trenger bilder til publisering. Ans: Ø. Holten

•

Vinterprøven i rute, nok terreng. Ans: B. Stene

Stokkmarka, fremtidig bruk/ alternativ arena:
•

Tilbud fra Stokkmarka for framtidig bruk ble gjennomgått.
Hva ønsker vi? Vi ønsker fortsatt å tilby gratis lavterskelkurs for våre
medlemmer. Vurderer alternative lokasjoner for gjennomføring av
dressur-, valp- og apportkurs, samt aversjon sau. Ans: B. Sand

20 - 17

Lokasjon Sølvhundutstilling 6. juni:
•

20 - 18

Ser på Rødde som et mulig alternativ. Ans: R. Eli/ K. Pedersen

Avtale TJFF, leirdueskyting på Jonsvatnet:
•

Ønsker å få til en avtale/ organisert aktivitet med instruksjon der vi kan
komme med ønsker hvordan vi ønsker dette gjennomført. TJFF ønsker
også dugnadshjelp fra våre medlemmer. Kontaktperson TJFF er Asbjørn
Eriksen. Tidsperiode for oss blir et par kvelder i juni og august, avsluttes
med uhøytidelig klubbmesterskap. Historisk var skytebanen tidligere et
samarbeid mellom TJFF og NFK. Ans: K. Gustafson og Jaktprøveutvalget

20 - 19
Dropbox, systematisering I bruk og vedlikehold:
•

20 - 20

Web side, prosess videre:
•

20 - 21

Fungerer dårlig i dag. De forskjellige utvalg kan selv legge inn relevante
saker de ønsker å dele elektronisk.
Send ut brukernavn/ passord Dropbox på e-post til styret. Ans: M. Raanes

Vår webside er ikke noen fryd å besøke, en arbeidsgruppe bestående av
Geir Aakvik, Bjørn og Kristin avtaler å møtes uke 10 for å se på
muligheter. Ans: K. Gustafson

Nye retningslinjer for registrering og lagring av startrevolvere:
•

Nytt regelverk fra FKF ble gjennomgått. Våre startrevolvere må
registreres, og det må utarbeides prosedyrer i fob med prøver. Vurderer
innkjøp av 4 nye revolvere. Ans: B. Stene

20 - 22

Aktuelle dommerkandidater K1:
•

20 - 23

Kandidater til Gullmerke og Æresmedlemskap:
•

20 - 24

Jubileumsfesten februar 2021 er en utmerket anledning til å dele ut NFKs
Gullmerke og Æresmedlemskap. Ans: K. Pedersen/ R. Kristiansen

Spesielt inviterte til vår Jubileumsfest 2021:
•

20 - 25

Ønsker forslag på kandidater fra NFK som kan oversendes lokalt
dommerutvalg for godkjenning. Frist for å melde opp nye kandidater er
mai 2020. Ans: B. Sand

Foreløpig tre inviterte. Ans: B. Sand

Eventuelt:
•

Reparasjon av vår bilhenger. Leveres Hans Jørgen/ Micropaint for
vurdering. Ans: B. Stene

•

Valg FKF, forslag på kandidater fra oss i fob med Fuglehundtinget, kort
frist 1/3. Ans: B. Sand

•

Gjennomgang av vår Vippskonto, må følges opp til neste Årsmøte. Ans:
A. Aalberg

•

Oppdateringer sendes Enhetsregisteret Brønnøysund. Ans: B. Sand

