VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
15.11.17

Tid: Kl
18:00

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

Saksliste/Saker:
Sak 54/17-Referat fra forrige styremøte
Referat godkjent

Jeanette

Sak 55/ 17- Regnskapsprogram for klubben
Kasserer vil kikke litt på mulig program til bruk for klubbens regnskap

Tor

Sak 56/17- Fremlegging av halvtårs regnskap for klubben ?
Styret har blitt enig om at det ikke blir hensiktsmessig å fremlegge halvtårs
regnskap, da dette også vil kreve halvtårsbudsjetter.

Tor

Sak 57/17- Orientering om kommende aktiviteter
Alle
Trening i Varegga terrenget 18.nov- fulltegnet
Os 2 17.+18.+19. nov- sekretariatet blir hos Matias kjelleren, Marianne hjelper
Ove Larsen som prøveleder
Instruksjonssamling/Bergensdekkenet 13.+14.jan , Kaardal Fjellstue er booket og
instruktører /dommere er på plass. I år blir det Arne Klingsheim og Helge
Pedersen som tar seg av dette. Siw Tvedt tar påmeldingen.
Kart/kompass og GPS kurs 8.+15.jan- max 15 stk. Tidspunkt 18.30-21.00 begge
dager, kurset er gratis og tilbys kun medlemmer
Medlemskveld 17.jan kl.18.00 v . Rune Skeie og Marianne Sagstadgjennomgang av hvordan man i dag melder seg på prøve/ utstilling og litt hvordan
en prøve foregår samt hva som forventes/kreves i de ulike klassene.
Apportkurs oppstart 16. jan annen hver uke v. Egil Haug
Dressurkurs oppstart 9.jan annen hver uke v. Tor Erling Hansen og Jeanette Wie
Annleggsprøve på Os 24.mars, Ørjan Hopland tar ansvar for at det ordnes med
terreng og instruktører denne dagen.
Fuglehundprøve Filefjell 16.-18.mars
Fuglehundprøve Mjølfjell 20-22.april
Fuglehund festivalen 25.-27.mai

Saueaversjon – Vil foregå i perioden fra midten av mai- aug .Ørjan/Siw tar videre
ansvar og tilbakemeldingen er god på at man har med en skriver slik at
instruktøren kan konsentrere seg om kun det.
Sak 58/17- Utdanning av instruktører
- Utdanning instruktører til dressur- det legges opp til å avholde utdanning i
slutten av april, beg. av mai. Jeanette jobber videre med dette.

Jeanette/Ørjan

-Utdanning instruktør saueaversjon- fire kandidater har meldt interesse for å bli
instruktør, og disse vil bli meldt opp i regi av klubben. Kurs tentativt januar.
Sak 59/17-Nye prøveledere
Marianne
Styret er enig om at det legges ut sak på nettet hvor man søker etter ny prøveleder
til Os 1
Sak /17 –Eventuelt

Alle

Sak /17 – Neste styremøte
10.januar kl.18.00

Alle

