VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
18.10.17

Tid: Kl
18:00

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

Ansvar / frist
Saksliste/Saker:
Sak 46/17-Referat fra forrige styremøte
Referat godkjent

Jeanette

Sak 47/ 17- Evaluering høstprøvene 2017
Første gang hvor webpåmelding ble tatt i bruk, dette har gått veldig bra og
deltakerne er blitt flinkere til å holde fristen.
Raggsteindalen: prøven var vellykket og hadde stor pågang
Stord: prøven var vellykket og godt gjennomført

Marianne

Sak 48/17- Terreng
Styret har hatt en generell gjennomgang av alle prøveterrengene
Det jobbes med å få inn nye flotte terreng på de store prøvene som klubben
arrangerer

Svein

Marianne
Sak 49/17- Utstilling 2018/2019
Dommere for festivalen 2018 er på plass.
Søknad for utstillingene i 2019 må inn før 1.des. i år
Sak 50/17- Hengeren
Grunnet at det har vært vanskelig å få inn bilder med god nok oppløsning fra
medlemmer, skal Mette Eknes fotografere hunder i aksjon som kan brukes til
hengeren

Marianne

Sak 51/17- Plan for aktiviteter fremover
Jeanette
-Apportkurs oppstart 16. jan 2018, instruktør Eigil Haug
-Medlemskvelder
Kart og kompass/ GPS kurs tentative datoer 8. + 15. jan. Inge tar ansvar for å
sjekke ut i forhold til instruktører.
-Treningsdager i Varegga terrenget planlegges litt ut i november. Tor sjekker med
Varegga grunneierlag og kommer tilbake med forslag til datoer.
-Anleggsprøve Os- 24.mars, ansvarlig Ørjan Hopland
Her må vi få inn instruktører.
-Aktivitet sammen med Sandviken Dyreklinikk? Førstehjelpskurs
-Treningssamling + Bergensdekkenet tentative datoer: 17.-18.feb.- ansvarlig Siw
Siw sjekker ut med Kaardal Fjellstue i forhold til denne helgen.
Valpekurs: forslag oppstart etter endt apportkurs. Tor og Jeanette setter opp
datoer for dette.
Medlemskveld: ” Nybegynner på prøve” onsd.17.jan kl. 18.00 – Marianne og
Rune. Her må alle bidra til å få folk til å komme. Det er ønskelig med erfarne folk
i salen som kan dele erfaringer.
Sak 52/17 –Eventuelt
Alle
-Inngjerdet treningsterreng, noen muligheter for dette?
Jeanette vil sjekke ut et alternativ
-Rekruttering av nye medlemmer
Det er viktig at alle i styret tar ansvar for å promotere klubben og det tilbudet vi
kan by på både av aktiviteter og fuglehund prøver. Aktivitetene vil være
rimeligere for VFK medlemmer, da dette skal være en medlemsfordel. I tillegg er
det viktig å tipse førstegangseiere, valpekjøpere etc. slik at vi får rekruttert nye
medlemmer til klubben.
-Status ny oppmeldte dommerkandidater
Ny kandiadat av året er Terje Hilding
Sak 53/17 – Neste styremøtet
15.november kl.18.00

Alle

