Protokoll fra styremøte 24.10.2019
På Ørskogfjellet
Tilstede: Jan, Audun, Leiv Jonny, Frode og Inger
Sak 27/19: Høstprøve 2019 - referat og og resultat
Foreløpig resultat er: økonomisk blir det et lite underskudd.
Flere nye deltagere på prøven. Til tross for dårlig med fugl så var det en positiv prøve
samlet sett.
Sak 28/19: Høstprøve 2020
Vi prøver på igjen neste år med høstprøve på Ørskogfjellet i oktober.
Det er undersøkt mulighet for prøve i august, men det var ikke mulig å få til.
Det er søkt om vinterprøve den 28.-29.3.20 og høstprøve den 3.-4.10.20.
Sak 29/19: Ungdomsrekrutering
Det har vært en samling for ungdom i samarbeid med JFF i Gråsjøen i høst.
Det er planer om treningssamling til vinteren på Ørskogfjellet, med innbydelse til
ungdom, spesielt rettet mot nybegynnere.
Sak 30/19: Vandrepremie
Det er laget nye vandrepremier som skal erstatte dagens premier.
Disse skal deles ut til årets hunder sammen med en innrammet diplom.
Premiene deles ut tiL klubbens medlemmer.
*Årets beste jaktprøvehund -UK -MRFHK
*Årets beste jaktprøvehund -AK/VK -MRFHK
*Årets beste utstillingshund -MRFHK
Frode skal ordne med plakettene
Leiv Jonny skal ordne diplomene.
Medlemmene bes sende inn jaktprøve- og utstillingsresultat til klubben innen
31.12.19.
Sak 31/19: Utstilling 2020
Alt er i rute til utstillingen 8.5.2020.
Det er søkt utstilling for 2021 og 2022.
Sak 32/19: Julebord
Hvis det er ønskelig så oppfordres medlemmene til å organisere dette selv.
Sak 33/19: Eventuelt
• Rydding av hjemmesiden vår vil bli sett på i løpet av vinteren. Audun vil se på
dette.
• Det vil bli jobbet med å få til en temakveld/medlemsmøte i vinter.
• Klubbmesterskap blir den 22.2.2020 på Ørskogfjellet. Mere info kommer senere.
• Årsmøtet blir den 22.2.2020 på Ørskogfjellet. Mere info kommer senere
• Årshjulet kommer i januar.
Neste styremøte blir den 16.1.2020 på Ørskogfjellet.
Inger Dreier Sørvik
Ref.

Bilde av vandrepremiene.

