VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
19.04.17

Tid: Kl
18:00

Marianne Sagstad, Ørjan Hopland, Inge Fimreite, Siw Tvedt, Tor Erling Hansen, Rune
Skeie og Jeanette Wie
Svein Tennebekk
Ansvar / frist

Saksliste/Saker:
Sak 11/ 17- Sponsing
Gjennomgang og vurdering av sponsoravtaler for klubben

Marianne

Sak 12/17- Hengeren

Marianne

Grunnet at tidligere innsendte bilder ikke har hatt god nok oppløsning vil styret
selv prøve å skaffe til veie bilder til dekorering av hengeren.
Ønskelig å få på plass dekorering på henger til prøven i Raggsteindalen avholdes.
Sak 16/17- Vinterprøver -17
Marianne
Styret hadde en oppsummering av vinterens prøver, gjennomført på Filefjell og
Mjølfjell. Vurdering av hva som fungerer bra og hva som eventuelt kan forbedres.
Sak 17/17-Høstprøver-17
Gjennomgang av kommende høstprøver, alt er i rute :
Raggsteindalen- Prøveleder Marianne
Stord – Prøveleder Karianne
Os 1/Fullkombinert-Prøveleder Inge
Os 2 – Prøveleder Ove/ Kjetil S.
Haugesund-Prøveleder Karianne i samarbeid med Haugesund og omegn JFF
Sak 18/17-Statutter
Forslag til GF neste år:
statutter i forhold til beste VK, AK og UK hund bør opp til vurdering. Hundene
bør ha stilt på VFK prøver ikke bare andre prøver rundt omkring i landet. Dette
for å bidra til økt bruk av egne prøver.
Det foreslås også at man setter opp en ungdomspremie for å stimulere til å få inn
yngre folk i sporten.

Marianne

Marianne

Sak 19/17-Kamera til klubben
Styret har besluttet å kjøpe inn et kamera for klubben med tanke på å kunne ta
bilder under ulike aktiviteter og arrangement. Tor gjør litt research rundt dette.

Jeanette

Sak 20/17- Status aktiviteter
• Apportkurs- to fulle kurs har gått nå i vinter. Avslutter 2.mai med
mulighet for å ta apportbevis.
• Valpekurs-6 påmeldte til valpekurs m. oppstart 3.mai
• Foredrag Mattias Westerlund 5.mai- fritt oppmøte
• Saueaversjon- det er planlagt hele 13 kurs i vår /sommer. Informasjon er
lagt ut og påmeldinger kommer inn.
• Agilitykurs- satt til 16.-18.juni
• Trening på Evenrud Fuglehundsenter- satt til 10.-13.august

Jeanette/Ørjan

Sak 21/17-VOFF 2017
Status oppsummering i forhold til festivalen
Alt i rute så langt.

Jeanette

Sak 22/17 –Eventuelt

Alle

Sak 23/17 – Neste styremøte
10.05.17 kl.18.00

Alle

