VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
31.08.16

Tid: Kl
18:00

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

Saksliste/Saker:
Sak 10/16- Status dommersituasjon
Øystein
Leder for dommerutvalget Øystein Johnsen har gitt styret litt informasjon i forhold Johnsen
til hvordan dommerutvalget jobber. De har nå flere aktuelle kandidater til
dommerutdanning, disse vil bli oppmeldt i nov-16. Tanken er å få flest mulig til å
starte opp samtidig slik at det bli litt miljø rundt dette. Der vil også ligge incentiver
for utdannede dommere. Tanken er at det vil bli avholdt gjerne to samlinger i året i
fjellet hvor det skapes miljø og ikke minst dommere kan trene egne hunder.
Sak 36/16- Referat fra forrige styremøte
Godkjent

Jeanette

Sak 25/16-Oppsummering Raggsteindalen 2016
Det var i år stor oppslutning om prøven i Raggsteindalen,
enda flere påmeldte enn fjoråret.
Fjellstuen gjorde en kjempe jobb,
og VFK er svært fornøyd med opplevelsen og samarbeidet der.
Det var bra med fugl i terrengene i år,
og styret jobber nå med å få inn noen nye terreng i området.

Marianne

Sak 37/16- Stordprøven
Styret har nå inngått ny terrengavtale på Stord for de fem neste årene

Svein

Sak 38/16 –Fuglehundprøver vinter -17
Styret jobber med å få fastsatt datoene til fuglehundprøve både på
Mjølfjell og Filefjell for vinteren 2017

Marianne

Sak 39/16- Fullkombinert prøve på Os
Styret har mottatt et forslag om at den ene skogsfuglprøven på Os omgjøres til en
Fullkombinert prøve. Det holdes dialog med initiativtakerne til dette i forhold til
ressurser og kapasitet for å kunne få dette lagt inn i prøven.

Alle

Sak 40/16- Fjerning av piggtråd på Os
Ørjan
Det foreligger mye aktivitet for tiden i klubben. Det gjør at dette er en sak styret vil
se nærmere på når det er en litt roligere tid på året.
Sak 41/16- Oppsummering fra trening på Evenrud Fuglehundsenter
Jeanette
Oppsummering fra alle som deltok er at dette var en utrolig vellykket tur, som også
vil bli satt opp som aktivitet også for det neste året.
Sak 42/16 –Eventuelt
- Status aktiviteter- kommende treningssamling på Hovden
Denne avholdes selv om det ikke fylles helt opp.
- Forslag om å lage pakker for de med ny fuglehund
Denne vil bli jobbet videre med og se hvordan det best mulig kan løses i
praksis.
- Treningstur på Ulriken – føring av hund i fjellet
Jeanette prater litt med Tor Erling Hansen rundt dette.
- Jeanette forespurt om å være DK i NESK
Styret ser ikke at dette har noen negativ effekt i forhold til hennes verv i
VFK styret.
- Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
Det er viktig at der er en viss fordeling av arbeidet som utføres av styrets
medlemmer. Den ansvarlige for den enkelte aktivitet / prøve må selv følge
opp og fullføre arbeidet rundt dette til det er avsluttet.

Alle

Sak 42/16 – Neste styremøte
28.september kl.18.00

Alle

