Telefonstyremøte 9.10.14 kl. 2015
Til stede: Rita, Nina, Morten, Anne Marit, Patricia, Nils Gunnar
Forfall: Vigdis

Saksliste:
Sak 5/2014 Konstituering
Vedtak:
Styret fortsetter med samme funksjoner som tidligere

Sak 6/2014 Oppmerksomhet til Terese
Terese var kaster på jaktprøven i juli og har opplevd øresus i etterkant av denne. Hun mener selv det kan skyldes at hun har stått for nær skytter.
Vedtak:
Styret sender en oppmerksomhet med en beklagelse for at hun har opplevd øresus i etterkant av jaktprøven. Anne Marit ordner blomst til ca. kr. 500,-

Sak 7/2014 Evaluering av det vi har hatt av prøver og kurs
-

Dobbelstevne lydighet innendørs i mars i Lakselv i samarbeid med Porsanger Hundeklubb – økonomisk ca. 2000,- i overskudd

-

Agilitykurs i Lakselv i mai med ca. 20 deltakere – økonomisk ca. 11000,- i overskudd

-

Valpekurs i april/mai – økonomisk ca. 13000,- i overskudd

-

Dobbelstevne lydighet /agility i mai i Lakselv i samarbeid med Porsanger Hundeklubb – økonomisk ca. 1200,- i minus

-

Jaktkurs i Hammerfest i juni – økonomisk ca. 10000,- i overskudd

-

Jaktprøve i Lakselv i juli – økonomisk ca. 1000,- i minus

Dobbelstevne lydighet /agility i september i Alta i samarbeid med Alta Hundeklubb – økonomisk ble det et stort minus da det var svært få
deltakere og to dommere
-

Sporprøve med en påmeldt

Vedtak:
Styret tar evalueringen til orientering
Sak 8/2014 Videre planlegging av lydighetskurset
Det er 7 påmeldte med hund. Flybilletter og leieavtale med hallen er OK.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 9/2014 Opprettelse av jaktkomite
Vedtak:
Saken settes opp på sakslista til årsmøtet

Sak 10/2014 Arrangere Open Show
Skal vi arrangere dette i forbindelse med et annet arrangement som f.eks. Working Test eller en Jaktprøve? Eller skal vi finne en ledig helg og arrangere
Open Show og uoffisiell Working Test?
Vedtak:
Patricia jobber videre med saken sammen med Rita og kommer tilbake med forslag til styret.

Sak11/2014 Kontaktmøtet januar
Dato ikke bestemt. Morten og Rita har mulighet for å reise. Vigdis forespørres
Ingen vedtak i saken.

Sak 12/2014 Dommere 2015
LP og AG i Lakselv i mai – Marianne Mowé?
Working Test i juni Jaktprøve i august – Morten Kjelland? Hans Petter Grongstad?
Ingen vedtak i saken

Sak 13/2014 Planlegging av årsmøtet 2015
Mulige datoer: 21.mars eller 18.april
Vedtak:
Styret prøver å få til et tilbud til medlemmene i tillegg til årsmøtet

Sak 14/2014 Eventuelt
Diskusjon om høringen på jaktprøvereglene som er sendt inn

Møtet hevet kl. 2115

Nina Moen Olsen

