Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

14. april 2020 kl. 20.00 – 21.45

Sted:

Skypemøte

Tilstede:

Bjørn Sand, Øystein Holten, Morten Peder Raanes, Birger Stene, Arne
Aalberg, Rune Bergdal Eli, Morten Rosanoff

Fraværende: Kristin Therese Gustafson, Robert Kristiansen
Referent:

20 - 26

Morten Peder Raanes

Orientering om dagsorden:
•

20 - 27

Høringsskriv nytt medlem FKF:
•

20 - 28

Med bakgrunn i den pågående korona-pandemien er dette vårt andre
skypemøte mhp planlegging av berammede aktiviteter og innkomne
saker.

Høringsskriv vedr. søknad fra Malvik FHK om opptak som nytt medlem av
FKF. Saken ble diskutert, og det var konsensus i styret om å videreføre
tidligere standpunkt gitt av NFK. Ans: B. Sand/ A. Aalberg

Status aktiviteter vår 2020:
•

AVLYST! Medlemsmøte Møller Bil m Robert Sørli

•

AVLYST! Jegertvillingene på tur med NFK

•

AVLYST! Vinterprøven

•

AVLYST! Vårblot

•

Oppstart dressur/ valp/ apportkurs vil ikke kunne gjennomføres e
planen, men et enklere opplegg tilpasset situasjonen for våre

medlemmer er ønskelig. Vi har mange medlemmer med valp/ unghund.
Ny lokasjon ved Tjønnstuggu gjør det mulig å samle mindre grupper for
sosialisering av hund, med eget opplegg for valp, unghund, apport. Alt
må gjennomføres etter de anbefalinger som foreligger fra offentlige
myndigheter/ NKK. Ans: Ø. Holten/ B. Sand

20 - 29

•

Sølvhundutstilling flyttes til etter 15. juni, men er avhengig av utviklingen
av korona-pandemien og anbefalinger fra offentlige myndigheter/ NKK.
Åpner opp for muligheten til å se på alternative datoer, lokasjoner.
Ans: R. Eli

•

Oppstart aversjon sau og kondisjonstrening Vassfjellet for medlemmer
planlegges videre, og vil bli forsøkt gjennomført i samsvar med
anbefalinger fra offentlige myndigheter/ NKK. Ans: Ø. Holten

Eventuelt:
•

20 - 30

Forslag om nettbasert live medlemsmøte dersom forbud mot fysisk
nærkontakt opprettholdes for en lengre periode.

Følgende saker fra styremøte 24.februar er ikke behandlet på skype:
•

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

•

Web side, prosess videre:
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

•

Aktuelle dommerkandidater K1:
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

