Styremøte Buskerud NVK 01/2015
6. januar kl.18-21.30 hos Signe
Til stede: Toril, Christoffer, Arild, Terje, Signe + materialforvalter Wenche
Forfall: Kjetil

Sak 1
DK. Arild og Signe drar. Medlemsmøte når papirene har kommet.
Medlemsmøte 29. januar. Hovedsak blir gjennomgang av saker til DK.
V i diskuterte foredragsmulighet, men var i tvil om det ville bli tid. Vi vurderer løpende om vi skal
tilby foredrag på andre medlemsmøter. Tema som ble foreslått er Foring under trening og på prøver,
Trening og hundekjøring/sykkel, Hvordan jakte i Sverige.
Signe skriver sak på Vorsteh.no med innkalling.
Sak 2
Disposisjonsrett konti. Utsettes til neste møte når Kjetil er til stede
Sak 3
Grasrotandelen – utsettes. Kjetil forbereder til neste møte.
Sak 4
Vintersamling 6.-8. mars i samarbeid med OA har gått i orden. Styret besluttet at vi også arrangerer
klubbmesterskap vinter under samlingen. Det gjøres ved at vi kårer beste UK- og AK-hund
hjemmehørende i Buskerud. Signe holder kontakt med Bjørn Størkersen i OA og lager sak til
vorsteh.no og legger på Facebook. Vi diskuterte innkjøp av premier. Vedtak i neste møte når
styremedlemmene har fått kikket på ulike muligheter.
Oppfølging: alle
Sak 5
Vi diskuterte muligheten for ytterligere en treningssamling vinter ved Bergsjøstølen i terrenget til Pål
Gabrielsen. Han inviterte oss under julebordet. Frode Laugerud/Christoffer Pedersen undersøker.
Sak 6
Hvem skriver i Fuglehunden?
Arild skriver først, som nyvalgt leder, egenpresentasjon og litt om tilbudet framover. Deretter skriver
Terje. Tema kan for eksempel være vårens dressurkurs og mer generelt om apporttrening og hva som
skjer i mai/juni/juli.
Vi setter opp ytterligere liste i neste styremøte med datoer for ikke å glemme dette.
Sak 7
Sponsing og materiell

Wenche har oversikt over sponsoravtaler og profileringsmateriell. Vi trenger nye 1. premier til
apport. Alle undersøker og kommer med forslag på ting de liker. Husk at du må vite pris! Arild sjekker
hva vi har råd til.
Oppfølging: alle
Sak 8
Sted for dressurskuret som starter i mars. Arild sjekker om vi kan være ved Nye Magasinet i
Kobbervikdalen. Der er det en stor p-plass og rolig om kvelden. Dreier seg om tirsdager kl 18-20.
Terje og Wenche underviser. Signe skriver på vorsteh når sted er klart.
Sak 9
Egentrening. Onsdagstreningen med Gordonsetterklubben er flyttet til Nordre Bondi gård i Asker,
rett bak brannstasjonen (Fredtunveien). Onsdag kl 18.
Ellers starter vi opp med fredagstreninger i Drammen hundepark sammen med Pointerklubben.
Fredager kl 18. Viktig å understreker overfor medlemmene at hunder må være godt luftet før de tas
inn i hallen. Alle må sette seg inn i reglene for bruk og vise hensyn.
Signe lager sak på Vorsteh.no og Facebook. Trenger bilder.
Sak 10
DM og julebord 2015. Vi var misfornøyde med fugletettheten i Stokke og vil undersøke andre
muligheter, for eksempel Krokstad. Arild sjekker muligheter. Beslutning utsettes til neste møte.
Sak 11
Oppdatering terminliste. Vi dropper jaktturen til Sverige i desember som står på terminlista. Signe.

Neste møte blir onsdag 4. februar kl 18 hos Toril i Trollhaugen 18b, bak MacDonalds i Asker.
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