Styremøte 03-2018 NVK Buskerud
Onsdag 12. april hos signe kl 19-21.30
Tilstede: Arild, Henrik, Wenche, Monica, Toril, Anders Simensrud, Frode, Signe (ref)
Forfall: Thomas
Referat
1. Referat fra møtet 21/2 godkjent med endringer
2. Økonomi. Utsettes til neste møte.
3. Medlemmer Buskerud. 122 betalende (opp 20 fra februar). Inkl 16 sidemedlemmer. Flere nye
på apportkurs.
4. Vinter-DM. Kun fire deltakere. Ingen av våre hadde fuglearbeid, derfor ble det ikke kåret
distriktsmestre. Det var kun en hund på OA som hadde godkjent fuglearbeid. Lagkonkurranse ble ikke avholdt. Ellers meget bra tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Dette
er et så bra arrangement at vi bør stille med flere neste år.
5. Apportkurs. 19 deltakere. Arild, Wenche, Terje er instruktører. Monica og Signe assisterer.
Apportprøvekurset i juni har allerede 13 påmeldte. Valpeapportkurs startet 11/4. 7
deltakere. Wenche og Arild instruerer.
6. Appotprøven under landssamlingen i Hordaland i pinsen. Arild er prøveleder. Påmeldinger
må gjøres på web. Dette kommuniseres og endres på nettside. Arild og Anders tar seg av
administrasjonen og dommerrekruttering. Disse fra styret tenker å dra: Arild, Anders,
Wenche, Frode, Monica, Signe.
7. Apportprøve Holleia 20.-22. juli: Fortsatt lite trolig at vi får Sørli, så vi planlegger for NVKhytta. Der må en del ting bl.a. p-plasser klargjøres. Vi må ha festivaldoer, vanntank for
drikkevann, og aggregat. Monica, Frode, Arild sjekker priser til neste styremøte. Anders
sjekker gravemaskin. Arild/Anders søker dispensasjon og klarerer med grunneiere. Vi må
droppe eliteapporten om vi må være på NVK-hytta. Prøven blir hovedtema på neste
styremøte 2/5.
8. Booking NVK-hytta. Frode Laugerud er den eneste som kan si ja til leie/bruk slik at vi unngår
dobbeltbooking.
9. Fase 1-kurs 20.-22. april: Monica oppdaterte. 9 påmeldte. Vi bestiller 10 kompendier i FKF.
Alle deltakere ordner egen mat, vi tenner opp grillen. Ole Foyn er instruktør. Monica har
påmeldingene. Flertall overnatter.
10. Sporkurs 27.-29. april. Henrik organiserer. 12 deltakere. Fortsatt to ledige plasser. Flertall
overnatter.
11. Manglende årsmøteprotokoll. Referatet er på signeringsrunde. Arild.
12. Medlemsmøter NVK-hytta med jaktprat. Vi sonderer navn. Etter sommeren.
13. Førstehjelpskurs. Frode har kontakt med Dyrenes Venn Eiker. Finner dato.
14. Høyfjellstrening siste helg i juli. Hjerkinn. Grrønbakken er reservert. Anders tar
påmeldingene.
15. Kurs Føring av hund på skog. Datoer bankes i neste styremøte. Arild.'
16. DM-lavland bankes til 9.-11. november i Karlstad hos Anders Due. Bomstadbaden camping.
Henrik tar påmeldingene. Deltakere bestiller selv overnatting.
17. Årsmøte/julemøte. Vi sonderer sted. 5/12.
18. Fuglehunden. Henrik skriver i neste nummer. Signe holder rede på premier som skal omtales.
Frist: 21. mai. I postkasse 23. juni.

19. Tilhenger er innkjøpt. Frode selger annonse/sponsorplass på begge sider.
20. Utstillingskurs på Ringerike. Wenche Dyreng og Hilde Børdalen velger datoer/sted. Signe
annonserer.
21. Hagleskyting. DM/trening. Monica sonderer. Hokksund/Ringerike.
22. Profileringsklær. Vi selger ut restlageret av fleecejakker med logo 150 kr. T-skjorter 50 kr.
Wenche bestiller T-skjorter i oransje til apportprøven på Holleia. Henrik sjekker profilvester
med Seeland, Signe sjekker med Bergans.
23. Vi kjøper inn et antall termokanner og termoser til kurs. Wenche utfører.
24. Neste styremøte 2. mai kl. 18.30 på NVK-hytta på Holleia. Hovedtema blir apportprøven og
dugnadsopplegget samt beslutning om nye investeringer/innleie av fasiliteter.

