VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
10.05.17

Tid: Kl
18:00

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

Saksliste/Saker:
Sak 24/17-Referat fra forrige styremøte
Referat godkjent

Jeanette

Sak 25/ 17- Avtale Dyreklinikk
Avtalen med Fana Dyreklinikk Anicura vedvarer til 2019.
Styret er også i dialog med Sandviken Dyreklinikk om et samarbeid.

Jeanette

Sak 26/17- Status aktiviteter
Valpekurs- endte på 6 deltakere, kurset i gang og det virker veldig positivt.
Saueaversjon- foreløpig mye ledig, og oppstart for dette er 18.mai
Agilitykurs-kurset har en ledig plass og avholdes 16.-18.juni
Evenrud Fuglehundsenter- flere har meldt seg allerede

Alle involverte Jeanette

Sak 21/17-Status VOFF 2017
Oppsummering av VOFF så langt.
Planlegging skal være i rute
Ørjan Hopland tar rollen som utstillingsleder

Jeanette/Siw

Sak 27/17-Treningsområde ved Framnes Gård
Styret har fått en henvendelse fra grunneier ved Framnes Gård og har vært på
befaring på området. Det besluttes at tilbudet ikke helt imøtekommer styrets
ønske for bruk av området. Styret har derfor besluttet å takke nei til tilbudet.

Jeanette

Sak 28/17- Endring av jaktprøvereglverket (frist for forslag)
Dommerutvalget i VFK ønsker at medlemmene skal få mulighet til å komme med
forslag til endring av jaktprøveregelverket. Styret beslutter at det inviteres på
vegne av dommerutvalget til Myrbø lørdag 27.mai kl. 17.00 på Festivalen for et
slikt møte. Alle medlemmer inviteres og får da mulighet til å være med å påvirke.

Rune

Sak 29/17 –Eventuelt
-Sak fra Robert Brenden
Informasjon om at Øystein Johnsen har bedt om avløsning i dommerutvalget.
Robert Brenden tar over som leder i dommerutvalget. I tillegg er da Knut Steinar
Skiple kommet inn som nytt medlem.

Alle

Angående klubbens dommerkandidater har det vært noe uklart angående hvem
som dekker kostnadene for reiseutgifter etc. Styret ønsker å tydeliggjøre at
kandidatene ikke skal ha utgifter med dette, og om ikke prøven dekker utgiftene
så skal VFK ta dette utlegget. Dette vil bli dekket fortløpende.
Styret er enig i at det selvsagt er bra for elever å gå med andre dommeren enn kun
kjente dommere, og at dette tilsier at de må delta på prøver som arrangeres av
andre klubber enn VFK.
-Angående utdeling av apportbevis
Det viser seg at det er litt ulik gjennomføring blant dommere når det kommer til
betaling for å ta apportbevis. Styret har vedtatt tidligere at det koster 150 kr å ta
beviset og at dette da kan vippses eller betales inn på korrekt konto for dette.
Mailinformasjon må sendes ut til dommere slik at det blir lik presisering av dette.
Sak 30/17 – Neste styremøte
Møte 12. juni kl.18.00

Alle

