Styremøte nr 2 2019
Norsk Spaniel Klubb avd. Vestfold.
Tid: 17. januar 2019
Sted: hos Heidi
Tilstede:
Styremedlemmer
☒ Heidi - Leder
☒ Nina - Nestleder
☒ Nina F – Styremedlem
☒J an Erik – Styremedlem
☐ Marit - Styremedlem

Vara
☒ Janne
☒ Morten (referent)

1 – Saker
Sak
1.2/19

Beskrivelse
Underskrift av protokollen
Wenche =OK, Karin mangler, skal skrives under 11.3. Heidi
overleverer til Nnia som legger inn i Brønnøysund.
Morten legger ut oppdatert når den er klar. Usignert ligger
ute allerede.

Ansvarlig
Heidi

2.2/19

Nye i Styret
Nina A oppdaterer Brønnøysund

Nina A

3.2/19

Informasjonsflyt til gruppene
Nytt år og nye medlemmer. Alle medlemmer i grupper legges
til i FB gruppen «Styret og gruppene»

Heidi

4.2/19

Innetrening

Frist

Det positive først
• Økonomisk resultat ser ut til å bli OK etter Vinterens
innetrening. Det vil si at det går omtrent i balanse
• Det har vært bra deltagelse på treningene med flere
nye snuter og fjes. Det er veldig positivt.
• Aktivitetene har vært varierte
• Vi er fornøyde med at det sosiale her fungert
Saker som må vurderes/justeres
• Hverdagslydighet. Bronsemerketrening var for
ambisiøst for noen, mens andre var dette grei skuring
= stor spredning i gruppen ov utfordrende å instruere
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•

effektivt. Bør vurdere ren hverdagslydighet og
kanskje flere insdtruktører
Underlaget er utfordrende for noen hunder. Det
hjelp mye med mattene. Vurdere økning av
mattearealet neste år

Vi vidrefører innetreningen neste år. Vi legger inn 18-20 som
1.pri, men godtar 19-21 dersom det blir eneste mulighet.
Innetreningen blir fra første ionsdag i november til siste
onsdag i mars.
Vi kommer tilbake til treningskostnaden til høsten. Vi antar at
den vil økes noe. (instruktør, matter mm..)
5.2/19

Sommertreningene blir på Melsom og i Kodal. Bestemte ikke
tidspuktene.

6.2/19

Klippeliste
Morten oppretter en «klippeside» på spaniels.org
- Litt om at vi hjelper hverandre i NSK-vestfold. Det er
lov å spørre og alle som kan svarer…
- NSK har en offisiel side. Viser til denne (hvor nå
denne er)
- Vi satser på å møtes for å klippe/stelle. Det er ikke
tenkt som kurs, men som et sted hvor man kan
«learning by doing»

7.2/19

Tur og Miljøgruppa har ikke hatt møte – refarat eller resultat
kommer.

8.2/19

«Våre Spanielsansvarlig»
Nina F tar denne oppgaven � som NSK-Vestfolds redaktør
og pådriver.

9.2/19

Regnskap
I forbindelse med årsregnskapet ble det noen misforståelser
mellom regnskapsfører og revisor. Dette hadde vært unngått
dersom vi hadde koordinert litt på forhånd. Læringspunkt for
dette året
Alle må huske å godkjenne når Janne ber om dette

10.2/19

Gruppene
Ordningen med et disponibelt beløp til gruppene vidreføres
på samme nivå i 2019.
Heidi legger ut info om dette på «Styret og gruppene»

11.2/19

Blåbærstevne 27.3.2019
Sesongavslutningen for innetreningene feires med
Blåbærstevne i Rally og Agility.
- Premier – Nina A sjekkerom vi har noen rosettersom
vi kan benytte. Vi har ca 90 CK og kan
«redigeres»noen av disse?
- Nina/Karen/Heidi graver i premiekassen

Morten

Heidi

Nina A
Nina A/Heidi
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-

Hilde dømmer Agility
Mathilde ordner med dommer til Rally
Nummerskilt (1-21) – Morten fikser

‘
Morten

‘
Neste møte: 11. April kl 18:00 på Furulund

Avtalte styremøter frem til sommeren:
9. mai – Sted ikke avtalt
20. juni – Morten foreslår å ta dette på hytta i Sandefjord som en «sesongavslutning»
Ut over dette kaller utstillingsgruppen inn etter behov.
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