Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

Tirsdag 2. mars 2021 kl. 18.00 – 21.00

Sted:

Fossegrenda 7

Til stede:

Bjørn Sand, Morten Peder Raanes, Robert Kristiansen, Øystein Holten,
Birger Stene, Morten Eriksen

Fraværende: Kristin Therese Gustafson, Kersti Pedersen, Arne Aalberg
Referent:

21 - 11

Morten Peder Raanes

Godkjenning av innkalling og dagsorden
•
•

21 - 12

21 - 13

Godkjent
Morten Eriksen ble ønsket velkommen

Gjennomgang av styrereferat fra 19. januar:
•

Jobbe videre med forslag på gullmerke/ æresmedlemmer.

•

Klubbmesterskap ikke avlyst, men utsatt. Jobber med å finne ny dato.
Ans: Sand, Stene

•

Premieglass m 100-års logo er ordnet.

Aksjoner etter Generalforsamling-formaliteter av dokumenter:
•

Alle dokumenter legges på Dropbox. Ans: Raanes

•

Oppdater styresammensetning NKK. Ans: Raanes

•

Signert protokoll Generalforsamling sendes Brønnøysund. Ans: Sand,
Raanes

•

Regnskap sluttføres. Ans: Aalberg

21 - 14

Årets priser:
•

21 - 15

Statutter årets priser:
•

21 - 16

Forslag utarbeidet av Robert Kristiansen ble gjennomgått og godkjent,
legges ut for publisering hjemmeside. Ans: Holten, Gustafson

Utsendelse av dekken med skriv til påmeldte medlemmer klubbmesterskap:
•

21 - 17

Levert av Gullsmed Morken. Klar til å sendes ut. Ans: Sand

Alle påmeldte klubbmesterskap har fått dekken og potesokker. Gode
tilbakemeldinger på dette.

Gjennomgang/ revisjon av instruks styre og utvalg:
•

Aktivitetsutvalgets oppgaver utvides med dressurkurs/apportkurs vår.
Lokasjon på årets kurs ble diskutert. Ans: Eriksen, Holten

•

Alle funksjoner i styret ble gjennomgått og kommentert.

•

Oppdater styre og utvalgsmedlemmer på vår hjemmeside, sjekk epost/mobil. Ans: Holten, Gustafson

•

Opprett kontakt med Kai Ivan Sterten ang. sertifisering av våre
instruktører aversjon. Ans: Holten, Eriksen

•

Undersøk om et samarbeid med TJFF gir mulighet for utdanning nye
instruktører aversjon. Ans: Sand
Vår hjemmeside trenger en oppgradering med ny struktur. Ans: Alle

•

21 - 18

21 - 19

Årsplan 2021:
•

Gjennomgått og oppdatert. Planen er laget med et minimum av
aktiviteter, men endres underveis. Fortsatt mye usikkert pga. korona.

•

Prøver å få til klubbmesterskap og trening for nybegynnere i august/
høyfjell Meråker. Ans: Holten, Eriksen

•

Undersøk mulighet for leirdueskyting i samarbeid med TJFF. Ans: Sand

Sponsorkontrakter 2021:
•

21 - 20

Ungdomsgruppe:
•

21 - 21

Mye er allerede ordnet, følges opp. Ans: Holten, Sand

Vi har mange unge medlemmer og barn av medlemmer som vi bør
aktivisere mhp rekruttering. Ønske om en Ungdomsgruppe der vi
støtter opp om egne arrangement. Vi har mange ressurser som kan
bistå ved en slik etablering. Dette må synliggjøres gjennom året, og vi
inviterer til infokveld når tiden er inne. Lag forslag på infoskriv. Ans:
Holten, Eriksen, Sand

Eventuelt:
•
•
•

Diplom for bruk i Jubileumsåret er laget. Utarbeider ferdig maler til
bruk på alle våre arr. Ans: Holten
Vinterprøven er i rute, men fortsatt noe usikkerhet pga. korona. Ans:
Stene
Etterlyser varslingsrutiner tilbake til klubber/ FKF/ NKK i fob med
straffesaker/mislighold av hund. Undersøk hvilke rutiner som finnes i
slike saker. Ans: Kristiansen

