Referat styremøte m NFK Jubileumskomite 2021
Tidspunkt:

Tirsdag 18. mai 2021 kl. 17.00 – 19.00

Sted:

Sandmoen Kro

Til stede:

Bjørn Sand, Morten Peder Raanes, Arne Aalberg, Øystein Holten,
Birger Stene, Morten Eriksen, Kersti Pedersen, Robert Kristiansen,
Kristin Therese Gustafson
Fra Jubileumskomite: Kåre Gisvold, Hilde Kvithyll, Torbjørn Austvik,
Per Erik Lund, Jarl Strømdal, Elisabeth Gisvold, Morten Rosanoff

Fraværende:
Referent:

21 - 27

Morten Peder Raanes

Gjennomgang/ ansvarsfordeling av aktiviteter i jubileumsåret:
•

Bjørn ønsket velkommen

•

Kåre informerte om bokprosjektet, holder på med siste finish før den
går i trykken primo juni. Ønsker seg flere bilder, gjerne med litt action.
Evt. korreksjoner må inn ila mai. Mulige bidragsytere til bilder
kontaktes. Ans: Kåre Gisvold

•

Det trykkes 700 ex. av boka. Hvordan distribuere boka til
medlemmene? Sendes eller deles ut? Alle bør i alle fall få den
noenlunde samtidig. Ans: Styret

•

Forslag på personer som skal inviteres spesielt til jubileumsfesten.
Ans: Torbjørn Austvik

•

Info og invitasjon til våre medlemmer, og opplegg rundt/
gjennomføring av selve festen ble skissert/ diskutert.
Ans: Morten Rosanoff/ Elisabeth Gisvold

21 - 28

Gjennomgang av Årsplan 2021
•

Vårens kurs er klare til oppstart 25. mai på Rødde. Fokus på god
hundevelferd og kvalitet på alle våre arrangement. Alle som ønsket å
delta fikk plass, totalt nær 60 deltakere.

•

Ønsker egen NFK jakke/ vest til instruktører på våre aktiviteter.

•

Utstillingstrening planlagt 26. mai

•

Sølvhundutstilling på Rødde 29. mai

•

Vårblot avlyst pga. korona

•

Oppstart aversjon m påmelding på Inatur, alle instruktører er
sertifisert.

•

Provokasjonstrening m due på Hell i juni/ juli

•

Solfrid holder kurs i fullkombinert i Vassfjellet

•

Kondisjonstrening Vassfjellet legges ut for påmelding Inatur, trenger
flere instruktører i august.

•

Sommertreff Årsøya er et familiearrangement med aktiviteter som
barn og hund/ apportkonkurranse. Har søkt om ekstra utstilling søndag
1. august. Vil da evt legge opp til utstillingstrening lørdag.

•

Ønsker å gjøre Sølvhundprøven på Kongsvoll til et spesielt arr for å
markere jubileet. Birger informerte om opplegg rundt prøven, ønsker
innspill.

•

Ungdomsgruppa blir offisielt etablert torsdag 20. mai på Teams. Et
ungdomsutvalg på tre er kontakt og bindeledd inn mot styret. Øystein
informerte om planer og opplegg.

