VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato
03.10.18

Tid: Kl
18:00

Svein Tennebekk, Tor Erling Hansen, Marianne Sagstad, Ørjan Hopland, Siw Tvedt, Terje
Natland, Øystein Utne, og Jeanette Wie
Eventuelle forfall meldes sekretæren
Tor Erling Hansen
Ansvar / frist

Saksliste/Saker:
Sak 29/18-Referat fra forrige styremøte
Godkjent

Jeanette

Sak 30/18-Evaluering av Raggsteindalen 2018
Årets prøve hadde høye kostnader. Det vil være fokus på å få ned kostnader for
neste år.

Marianne

Sak 31/ 18- Raggsteindalen i fremtid
-terrenger – det jobbes kontinuerlig med terrenger i Raggsteindalen
-overnatting- få inn flere tilbud basert på behov
-alltid to dommere?- styret velger å oppheve vedtak om at vi må ha to dommere
på prøvene. Dette vil heller avgjøre etter behov.

Øystein/
Marianne

Sak 32/18 - Prøvesøknader 2019
Det er lagt inn søknad på følgende prøvedatoer:
22-24.mars Filefjell
26.-28.april Mjølfjell
23.-25.aug Raggsteindalen
05.06.okt Stord
26.-27.okt Os 1
15.-17.nov Os 2

Marianne

Sak 33/18- Oppdatering sponsing
Øystein har jobbet med sponsorer og venter på diverse tilbud.
Det jobbes videre med dette. Det settes mulig på en person i Bergen også for
lettere å kunne møte opp hos aktuelle sponsorer.

Øystein

Sak 34/18 –Aktiviteter
-Saueaversjon 2019- Ørjan trekker seg som ansvarlig for saueaversjon
-Bergensdekkenet 2019
-Kurs
-Medlemsmøte (Morten Soltvedt)
-Fuglehundfestivalen 2019
Det ble ikke tid for å gjennomgå dette punktet under møtet 03.10.

Alle

Sak 35/18 – Oppdatering av pågående prosjekter
-Gammel data fra forrige webside – Jeanette holder kontakten med Geir
Heggertveit
- Saueaversjon rapport- i år ble det arrangert 10 fulle kurs -110 hunder deltok
det bør investeres i to nye halsbånd til neste år og gjøre en vurdering av de ulike
stedene.
-Manual for klubben- kartlegging av hva som skal dokumenteres. Siw og Terje
vil jobbe med dette.
-Treningskort i Varegga terrenget – dette er i orden for sesongen fra nyttår til
båndtvangstid.

Svein

Sak 36/18 – Eventuelt
Det foreslås at det arrangeres skredkurs for dommere på Gaularfjell i
sammenheng med samling for dommerne.

Alle

Sak 37/18 – Neste styremøte
7.november kl. 18.00

Alle

