Styremøte Buskerud NVK 03/2015
16. april 2015, hos Toril
Til stede: Toril, Christoffer, Terje, Signe + materialforvalter/kartotekfører Wenche
Forfall: Kjetil og Arild
Sak 1
Innkalling OK, Signe beklaget at referat fra forrige møte ikke var omdelt. Arild forfall. Kjetil har
trukket seg fra styret.
Sak 2
Styret har sett på forskjellige premietyper som skal erstatte 1. premie apportkrus på Holleiaprøven.
Vi landet på en type seidel til rundt 75-78 kroner pluss et lite drammebeger til ca 20-25 kroner for de
som får 30 poeng. Dekor: klubblogo i farger + tiurbilde + tekst. Arild bestiller ca 50-60 stk krus og ca
20 stk snapsebeger. Det er nok 2. og 3. premiekrus på lager.
Terje sjekker hva som er reglene for Apportfatet som deles ut på Holleia. Beholdes fatet til odel og
eie etter tre napp? Opp på neste styremøte.
Sak 3
Status dressurkurs i Drammen: 8 stk. Wenche og Terje er instruktører. Helt nytt valp/dressurkurs på
Hønefoss som starter 30. april. Wenche. Kurset er fulltegnet (7 stk) uten annonsering. Nytt
apportkurs starter 5. mai. Terje/Wenche. Wenche har søkt og sikret støtte fra studieforbundet til alle
tre kursene. Signe legger ut sak på vorsteh.no om apportkurset. Wenche deler på Facebook.
Signe legger også ut info om hund-sau-dressur i begynnelsen av mai.
Sak 4
Økonomi: Kjetil har trukket seg fra styret av private grunner. Christoffer overtar økonomifunksjonen
resten av året med bistand av Kalle. Det viktigste er å melde nytt styre til Brønnøysund og få orden i
disposisjonsretten. Wenche (Linda) bistår. Vi avventer med grasrotandelen.
Når det gjelder medlemsstatus har vi ifølge Wenche p.t. 104 medlemmer. Det er meget bra. På
landsbasis er 15 prosent av kontingenten ennå utestående, så vi ligger bra an. Vi får mye skryt for
høyt aktivitetsnivå. Alle jobber videre med verving av nye medlemmer.
Sak 5
Familiedag på Holleia 13. juni. Vi jobber der med et utvidet program, men avventer litt med info til
innhold i foredraget er bekreftet. Arild holder i dette. Vi har leid hovedhuset på Sørli lørdag-søndag.
På programmet står DM apport, grilling, utstillingstips, sosialt samvær og foredrag med mulighet for
overnatting og trening på apport på det inngjerdede området ved Sørli.
Sak 6
Avlsrådet arrangerer avlsseminar for alle medlemmer med bred presentasjon av klubbens vedtatte
avlsstrategi og planene framover. Dette blir et seminar fra lunsj til lunsj 7.-8. november i
Gardermoen-området. Alle medlemmer ønskes velkommen, ikke bare for oppdrettere.
Sak 7

Vi har diskutert å ha medlemsmøte med foredrag/tema. Blant temaene vi ønsker oss/vurderer er
foring i forbindelse med jakt/prøve, trening før jakta, førstehjelp. Vi har landet på at vi ønsker oss et
førstehjelpskurs, og håper å få dette til i forbindelse med at vi starter apportsesjonen ved Damtjernet
på Eiksetra i Lier. Det blir sannsynligvis en egenandel på dette minikurset hvor vi ønsker oss temaene:
Hoggormbitt, kutt i pote, beinbrudd. Wenche kontakter veterinær for å sjekke. Tema for senere
medlemsmøte kan være foring/trening.
Sak 8
DM lavland blir 20.-22. november på Brynsberg herregård ved Säffle. Arild holder kontakt med Willy
Skjeggerud for detaljer.
Sak 9
Fuglehunden: Neste nummer skrives av Christoffer (egenpresentasjon + aktuelt fra klubben:
Familiedag (hvis dato ikke er passert når bladet kommer ut), påmeldingsfrist Holleia, husk sauebevis,
dater for sau/hund i august. Husk bilde og fakta om nye 1AK og 1UK-hunder, blant andre Vessinglias
Sofi, kanskje flere innen prøvesesongen er over.
Toril skriver i nummeret etter.
Sak 10
Kursing i klubben og utdanning av nye instruktører. Styret bifaller at Wenche ønsker å starte
utdanning som sau-hund-instruktør. Klubben dekker kostnaden. Hun ønsker seg også Fase 2-kurs.
Signe foreslår at klubben søker NVK sentralt om midler til instruktørsamling sammen med et eller
flere nærliggende lokallag, i likhet med det Trøndelag og Møre/Romsdal nå har fått tilskudd på
10.000 kroner til. De henter over Mathias Westerlund fra Hundskolan Vision til kurs for i alt 9
instruktører. Terje tar kontakt med Marie Wien i Trøndelag for å høre mer om opplegget med sikte
på at vi kan få dette til i 2016 som et lokalt satsingsområde.
Evt
Materiell: Vi har ca 150 merker til å stryke på tøy igjen hos Victoria. Vi må samle sammen og vise fra
de klærne vi tilbyr på familiedagen og på Holleiaprøven. Noen rapporterte at merker har løsnet.
Sponsing er vanskelig for tiden, vi må diskutere hva vi skal satse på for Holleia. Neste styremøte.
Neste styremøte blir onsdag 27. mai kl 19 hos Signe. Wenche baker noe.
Møtet avsluttet kl 21.30. Ref Signe

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.

Ref skh

