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Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
13.04.16

Tid: Kl
18:00

Marianne Sagstad, Jan Tvedt, Svein Tennebekk , Bjarne Uglehus , Ørjan Hopland og Inge
Fimreite og Jeanette Wie.
Forfall: Lorenzo Wiese-Hansen
Ansvar / frist

Saksliste/Saker:
Sak 13/ 16- Referat fra forrige styremøte
Godkjent

Jeanette

Sak 3/16- Oppdatering ny hovedsponsor
Marianne/
Myrbø er gått inn som ny hovedsponsor. Det vil si at de sponser premier til
Jeanette
prøvene , og har også gitt en rabattavtale på 10% på for og utstyr til medlemmer.
W.Zuhraar Holding AS og Bergen Varme og Sanitær har gått inn og sponset med
midler. Styret vil benytte midlene på en best mulig måte for sine medlemmer.
Sak 14/16- Evaluering vinterprøver
Marianne
Mjølfjell ble vel gjennomført som en todagers prøve. Ganske bra med fugl og i år
var det positive tilbakemeldinger fra grunneiere.
Filefjell ble gjennomført som en tredagers prøve. Prøven ble vel gjennomført. Litt
startproblemer med tanke på ny innkvartering i år ,men erfaring gjør at noen
endringer vil bli gjort i forhold til neste år. Samme innkvartering er bestilt for
neste år.
Sak 15/16- Høstprøvene 2017
Prøveutvalget har sendt inn søknad på følgende prøver for høsten 2017;
Raggsteindalen, Stord, Os 1,Os 2 og Haugesund

Marianne

Sak 16/16- Terrengene i Raggsteindalen
Svein holder kontakten med grunneierne på terrengene i Raggsteindalen,
venter tilbakemelding i forhold til de ulike terrengene som benyttes på
høstprøven.

Svein

Sak 17/16 – Oppdatering ulike aktiviteter
Alle
-Dressurkurs: pågående, 14 deltakere ( overbooket), holdes av Tor Erling Hansen
og Jeanette Wie, ferdig i mai.
-Saueaversjon: Bjarne Uglehus har ansvaret, stor pågang og mange påmeldte etter
det ble lagt ut informasjon med datoer. To instruktører + Bjarne. Strømhalsbånd
er ok.Planen er å sette opp noen datoer i august også.
-Agilitykurs: avholdes 4.-5.juni , 10 deltakere (fullt) , instruktør vil være mette
Eknes. Grunnet stor pågang vil vi prøve å sette opp et helgekurs til i juni.
-Trening med tamfugl på Evenrud Fuglehundsenter v/ Dag Roger Berg. Dato 4.7.august er bekreftet . Informasjon legges ut når litt mer beskrivende informasjon
er mottatt.
Sak 18/16 – Status dekor tilhenger
Marianne
Innsendte bilder fra medlemmer er sendt inn til Flex reklame. Tilbud er mottatt og
vi venter en skisse over hvordan hengeren best mulig kan dekoreres. Her vil også
sponsorer bli eksponert.
Sak 19/16 – Utvalgsinfo på web
Styret har gjennomgått alle utvalg og informasjon som ligger på nettet. Alt skal
være oppdatert og korrekt.

Marianne/
Jeanette

Sak 20/16- Status treningsterreng
Svein vil kontakte noen grunneiere i terrenger vi kjenner til, for å se om det er
mulig å få på plass en avtale.
Det jobbes i tillegg med å få på plass et terreng i Bergensområde hvor det vil
være mulig å slippe hunder også i båndtvangstiden.

Svein

Sak 6/16- Voff 2016
En liten oppsummering:
- To foredragsholdere på plass- prøver å lande en til for fredagen
- Festivalstyret jobber på- de ulike ansvarsområdene er ivaretatt
- Dommere på plass
- Ørjan Hopland går inn som styrerepresentant i festivalstyret
- Litt fellesarbeid for å få inn premier til lotteriet

Jeanette

Sak 21/16- Høstsamling i fjellet ?
Styret er enig i at vi ønsker å jobbe for å få til en høstsamling i fjellet.

Alle

Sak 22/16 –Eventuelt
– Marianne er valgt inn i en gruppe som jobber med å få på plass en utbedret
utgave av Dogweb , det blir møte i Oslo i april hvor det skal arbeides med dette.

Alle

Sak 23/16 – Neste styremøte
Onsdag 11.mai kl.18.00

Alle

