Tema:
Dato:
Tilstede:

Styremøte Vestlandets Fuglehundklubb
20.05.19
Øystein Utne, Marianne Sagstad, Jan Olav Andersen, Andreas Borcherding, Baard
Brattebø, Siw Tvedt, Jeanette Wie, Svein Tennebekk

Fraværende:
Siw Tvedt
Referent
Møtereferat

Nr.
Sak 13/19

Sak
GS: Referat fra forrige styremøte

Ansvarlig
Siw Tvedt

Godkjennes
Ref. sak 9/19:
det er nå besluttet for å inngå avtale med Storestølen,

Sak 14/19

BS: Jaktprøver

Øystein Utne

Saken blir presentert med bakgrunn i saksunderlaget.
Diskusjon på ulike tilnærminger og muligheter for ny
organisering, også knyttet til økonomi.
I forbindelse med årets Mjølfjell – og Filefjells prøvene er
regnskapet gjennomført av regnskapsfører.
Innspill på at terrengansvarlig gjennomgår dagens avtaler –
representant fra styret tar kontakt med terrengansvarlig, for
videre avtale.
Jaktprøveutvalg: overordnet beskrivelse av oppgaver og ansvar
bør utarbeides, som grunnlag for videreutvikling.

Vedtak:
Styret stiller seg bak forslag til vedtak, med frist 01. juli.
Øystein og Marianne utarbeider forslag til mandat for
jaktprøveutvalget.
Revisjon av terrengleier gjennomføres av utnevnte ressurser.
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Jan Olav A.

Sak 15/19

DS: Økonomi

Øystein Utne

Saken blir presentert med bakgrunn i saksunderlaget.
Det diskuteres ulike tiltak for å rette opp underskudd på
jaktprøver som blir arrangert av VFK.
Ønske om å få på plass avtaler med hovedsponsorer.
Forslag:
utarbeide differensierte «sponsor pakker» som kan tilbys
potensielle interessenter.
Sette sammen kasser med diverse salgseffekter som tas med på
ulike aktiviteter.
Ulike rekrutteringstiltak

Sak 16/19

Vedtak/konklusjon:
2 ressurser fra styret jobber med ulike tiltak for økt inntjening.

Baard B. /Jan Olav A.

OS: Status styringsdokument/ organisering

Siw Tvedt

Siw gir en kort status på pågående arbeid.
Sak 17/19

OS: Evaluering jaktprøver hittil 2019

Marianne Sagstad

Marianne gir en kort oppsummering på avholdte prøver i 2019.
Sak 18/19

Eventuelt

Alle

Styreleder og nestleder deltar i møte Fuglehundtinget 15. juni.
Nye regler for apportbevis – presisering av regelverket er mottatt
fra FKF. Informasjon rundt nytt regelverk skal legges ut på
hjemmesiden.
Kort status på årets Fuglehund Festival, som arrangeres 24.-26.
mai 2019.
Sak 19/19

GS: Neste styremøte

Øystein Utne/alle

Onsdag 29.05.2019, kl. 18.
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