VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
31.01.18

Tid: Kl
18:00

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

Saksliste/Saker:
Sak 1/18-Referat fra forrige styremøte
Referat godkjent

Jeanette

Sak 2/ 18- Vinterprøver 2018
Vinterprøvene er på gang, det jobbes kontinuerlig med disse
Filefjell: to nye VK terreng

Marianne

Sak 3/18- Det nye jaktprøveprogrammet
Det nye jaktprøveprogrammet er lansert, det har vært et par justeringer og ser ut
for å fungere bra per i dag.

Marianne

Sak 4/18- Evaluering Bergensdekkenet 2018
Siw
God gjennomføring av Bergensdekkenet. Det var stor pågang i år og man måtte si
nei til flere interesserte.
Sak 5/18- Web/data/Facebook
Styret har besluttet at vi kjøper tjenesten å få ut gammel data fra forrige nettside.
Klubbens historikk er viktig å ta med seg videre.

Svein/Jeanette

Sak 6/18- Forslag aktiviteter 2018/2019
Takseringskurs- Tor jobber for å få dette på planen
Bergensdekkenet 2018: styret vurderer å få på plass mer terreng for
Bergensdekkenet slik at det kan gjøres til et litt større arrangement – et
klubbmesterskap. Instruksjonssamling lørdag.
Tamfugltrening på Garnes
Duetrening hos Øystein J.
Kart-kompass/GPS- Inge
Kurs/privattimer med Mattias Westerlund

Alle

Sak 7/18- Instruktørkurs dressur fuglehund
Fase 1 instruktørkurs arrangeres i juni sammen med NISK avd 5
VFK har fem plasser å fylle på kurset. Informasjon er lagt ut på nettet og det er
mulig for medlemmer som ønsker å sende inn en søknad for å bli instruktør.

Jeanette

Sak 8/18- Anleggsprøve på Os
Grunnet at det var vanskelig å skaffe instruktør for oppsatt dato, vil Ørjan jobbe
for å få flyttet denne aktiviteten til ny dato avhengig av når der er tilgjengelig
instruktør.

Jeanette
(Ørjan)

Sak 9/18-Innkjøp salgsartikler
Styret har handlet inn potesokker som er ment å selge under årets vinterprøver.
Det vil også ligge tilgjengelig som salgsartikler på klubbens websider.
Markeringsdekken vil også bli kjøpt inn og legges for salg .

Siw/Marianne

Sak 10/18- Generalforsamling
Alt materiell skal inn til Jørn innen 16.feb
Alle som skal bidra med tekst har fått beskjed.
Fordeling av arbeidsoppgaver for selve dagen fordeles ved neste styremøte.

Alle

Sak 11/18 –Eventuelt

Alle

Sak 12/18 – Neste styremøte
Onsdag 21.kl.18.00

Alle

