VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
14.06.16

Tid: Kl
18:00

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

Forfall: Inge Fimreite
Ansvar / frist
Saksliste/Saker:
Sak 30/ 16- Referat fra forrige styremøte
Godkjent

Jeanette

Sak 25/16- Status Raggsteindalen 2016
Alt er i orden og i rute i forhold til høstens fuglehundprøve

Marianne

Sak 16/16- Terrengene i Raggsteindalen
Alt er avklart i forhold til terreng hva gjelder årets prøve

Svein

Sak 31/16- Evaluering av Raggsteindalen som prøvested
Styret har forespurt på to nye terreng i forhold til fremtidige prøver i
Raggsteindalen. Dette var dessverre ikke mulig.
Styret vil jobbe videre med å prøve å få inn flere terreng til denne prøven.

Marianne/
Svein

Sak 6/16- Oppsummering Voff 2016
Kort oppsummering /gjennomgang av året Fuglehundfestival. Evalueringsmøte
for festivalen avholdes uke 26. Alt av tilbakemeldinger tas med og føres i referat
for bruk til forbedringer for neste året.
- kjøpe sekkehjul for litt enklere håndtering opp og ned på lageret

Jeanette

Sak 32/16- Predatorjakt
Etter Tore Kallekleivs foredrag på festivalen setter styret på agendaen å arbeide
med tema predatorjakt. Ørjan tar ak i dette og kontakter aktuelle personer.

Ørjan

Sak 33/16- Referat fra Fuglehundtinget
Svein
Svein deltok på Fuglehundtinget og gav en oppsummering fra hva som kom frem
på møtet der.
Sak 34/16 –Eventuelt
Alle
- Vipps / bankterminal for VFK- ser litt på behovet og hva som blir mst
hensiktsmessig.
- Utlån til diverse klubber- det lages et skjema for utlån av utstyr som er i
VFK eie
- Status aktiviteter – gjennomgang av det som er gjennom ført samt det som
som kommer fremover
- Nettsiden- det er ønskelig blant klubbens medlemmer at historikken
legges inn på de nye nettsidene. Dette vil bli tatt tak i.
Sak 35/16 – Neste styremøte
Onsdag 7. september kl.18.00

Alle

