Styremøte NVK Buskerud 23. mai 2016
Hos Signe
Tilstede: Arild, Toril, Henrik, Thomas, Signe. I tillegg møtte
Wenche
Forfall: Hilde
1. Referat. Ikke ferdig.
2. Buskerud NVK har fått tilbud om å leie speiderhytta på Holleia for en
symbolsk sum. Vi har også fått tilbud om å leie et delvis inngjerdet
lufte/treningsområde. Styret er positivt innstilt, og saken følges opp på
neste styremøte. Bruksregler må fastsettes.
3. Holleiaprøven. Vi må ha et dugnadsdokument som skal inneholde alle
oppgaver og peke ut ansvarlige. Det er viktig at vi rekrutterer nok
hjelpere slik at styret ikke blir overarbeidet, oppgaver ikke blir gjort og
servicen blir dårlig. Det skal være to kontantkasser: Kjøkken og
Overnatting/klubbvilt. Tilstrekkelig kjøkkenbemanning må sikres slik at
ikke folk slites ut. Premier vi mangler må bestilles. Vi må ta høyde for
100-150 premier. Oppgavene fordeles i styremøtet i juni. Signe lager
utkast til dugnadsdokument. Henrik utpekes til "innsatsleder". Wenche
"moderniserer" innkjøpslisten. Vi må også ta tak i handlelista for
skogsfuglprøven.
4. Terminliste: Datoer for fugletrening på Sando og Knivebakken i august og
september fastsettes. Wenche.
5. Grasrotandelen. Er på plass, må markedsføres. Signe publiserer.
6. Medlemstall: Nå 106. 15 har ikke betalt.
7. Klubbmesterskap leirdue. 2 treningskvelder Asker JJF i Olledalen + DM i
juni. Signe gjør avtale med Ragnhild Skaare og publiserer på nettside og
Facebookgruppa. Krus til dommer. Signe har fått premiepokalen av
Belinda. Arild sørger for inskripsjon (på de årgangene vi husker.) Ingen
vinner i 2015. I 2014 ble det Ragnhild Skaare.
8. Klubben har fått Vipps-konto. "NVK Buskerud". Arild.
9. Apportkurs, status: Første kurs er ferdig. Andre kurs kommer. Begge
fulltegnet.
10. Førstehjelpsskrin. Er under planlegging. Må på plass før Holleia.
Førstehjelpskurs utsettes.

11. Familiedagen og apport-DM i juni avlyses. Vi har ikke dommere eller
kapasitet. Distriktsmester apport i NVK Buskerud kåret på Holleiaprøven.
Lørdagens beste AK og UK-hund. Signe publiserer på voesteh.no og
Facebook.
12. Skogsfuglprøven 2015. Regnskapet er ikke levert. Arild kontakter
prøveleder og Thomas bistår med regnskapsavslutning.
13. Julebord. 26/11. Thomas og Arild sjekker muligheter i Sverige.
14. Fuglehunden: Henrik skriver.
15. Ny pris: Årets utstillingshund. Styret er positivt. Signe lager utkast til
regelverk. Perioden er "mellom julebordene" hvor prisen deles ut.
16. Neste møte: 20/6 kl. 18.30 hos Arild. Viktigste sak: Planlegge Holleia.
Ref SKH

