Styremøte nr 6 2018
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold.
Tid: 05. sept 2018
Sted: Hos Marit
Tilstede:
Styremedlemmer
☒ Heidi - Leder
☒ Nina - Nestleder
☐ Anita – Styremedlem
☒J an Erik – Styremedlem
☒ Marit - Styremedlem

Vara
☐ Janne
☒ Morten (referent)

1 – Saker
Sak
6.1/18

Beskrivelse
Rapport fra Jaktgruppe
Oppsummeringen fra JAL og apportprøve. Vellykket på alle
punkter. For første gang går arrangementet i + (jippi)
Stor takk til Kari Elisabeth (Kona til Jan Erik) for herlig lapskaus
med elgkjøtt – passet glimrende til jaktglade spanielfolk 

Ansvarlig
Jan Erik

Frist

Husk til å påføre kontonummer på neste års PM!
Planer for neste år:
Vi søker om JAL og jaktprøve uten felling. Dato 3108 – 0109
2019 evt helgen før dersom dette kolliderer med
Vorsterklubben har prøve samme helg.
Vi ønsker å leie Presteseter (hytta).
Ønske om dommer: Arild Stenbråten (evt Thor Magne
Gramstad eller Anders Brunvold)
6.2/18

Rapport fra Tur & Miljø
Melsom og utstillingstreningen er over for i år. Gruppen har
ikke fått snakket sammen.
Sopptur er fortsatt ønsket fra styret……. Planlegger dager og
terreng med målsetning om onsdag 12.september Heidi og
Karen finner terreng.

6.3/18

Nytt om «spanielhuset»
Vi venter fortsatt på atr juristen i Sandefjord kommune «skal
få ut finger’n»
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6.4/18

6.5/18

Vi MÅ lete frem et sted for innetreninger. Vi sikter mot
onsdag som fast treningsdag og forsøker å få et sted for
sesongen.
Låve, stor garasje – krav er under tak og lys. Helst i
strekningen Tønsberg - Sandefjord
Oppfordring til alle FB vennene våre om å lete

Heidi

Dato for årsmøte: 14.februar 2019
- Det forutsetter at valgkommiteen er i rute 
- Forslag skal være inne innen 15.januar
- Årsmelding fra gruppene innen 15. januar
o Ant møter
o Aktiviteter
o Medlemmer
Heidi sender ut en liten reminder til de som trenger det

Heidi

6.6/18

Tur&Miljø må finne et egnet lokale til Lucia. Solstua leies ikke
ut lengre. Vi håper seff på «Spanielhuset», men har har
gruppen råderett – men styret hjelper gjerne til hvis det
trengs.

7.6/18

Aktiviteter 2019 tentative planer
Utstillingsgruppe:
Match og valpeshow 9.feb
Utstilling Melsom 02. juni
Klippekurs 02 og 03 februar

Heidi

15.oktober

Jan Erik

15.oktober

Treningsgruppe: ??

Matilde

15.oktober

Tur & Miljø: ??

Marit

15.oktober

Jaktgruppe: ??

Følges opp neste møte. Dette er plan og ikke endelige
bestemte aktiviteter. Dato er selvfølgelig fint, men cirkadato
er også greit (eks «aktivitet» starter opp medio april)
Må inn til Heidi 15 oktober for at det skal kunne bli med i Våre
Spaniels
8.6/18

Ekstraaktiviteter for å «dra inn» noen kroner til klubben:
Matchshow i 2019.
Handlerkurs i november 18
Søke om å få tilbake hovedutstillingen i 2020 – støttes av et
samlet styre

8.6/18

Kåring av avdelinges hunder som bør hedres. Gunn tar
beregningen. Karen legger ut skjema - medlemmer må selv
sende inn for å med i beregningen.
- Utstilling
- Jakt
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8.6/18

Blodspor
Rally
Mestvinnende

Vi må ha noen nye til å overta blodspor….
Kandidater må komme på plass dersom dette skal leve videre.
Alternativ kan det slås sammen med Jakt?
Neste møte onsdag 3. september
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