Referat fra styremøte
i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Avholdt 27.2.2017 på Horisont, Lillesand
Til stede: Jørgen Strand, Inge Bergland, Aud H Bergland, Maria
Ugland, Henrik L. Grindheim og Inger C Neset.
Ikke til stede: Bente Abrahamsen
Sak 1. Oppfølging av årsmøte.
Jørgen sjekker med HS om det finnes veiledning for innlegg på
avdelingenes Facebook-sider.
Del untatt offentligheten.
Sak 2. Konstituering av styre.
Sekretær Inger C Neset (sammen med Henrik våre spaniels),
Facebook og klubbkontakt Jørgen Strand.
Henrik Grindheim tar hjemmesiden (og våre Spaniels)
Kasserer Bente Abrahamsen (følg opp Agder Forsenter)
Inge oppdaterer Brønnøysund.
Sak 3. Aktiviteter.
Inger holder pelsstellkurs/hverdagsstell. Pris 300 (inkl.kaffe og
kake)
Sted på Sørlandets dyreklinikk.
Medlemsmøte høsten: Fish for Dogs holder ernæringskurs.
Kan det være interesse for å reise for å se på NM i jakt?
Jørgen og Henrik tar ansvaret for å legge ut info om
treningssamlinger. Målet er en samling hver måned.
 Apport og søkstrening i mars - Omre
 Blodspor i april (introduksjon i blodspor) -Omre. Ansvarlig I
felleskap
 Hamresanden i mai med lp (Heidi?) og Utstilling (Jørgen)
 August og september: Familiedag en ukedag og
evt.jakttrening i Gjerstad

Sak 4 Utstilling.
 Sted: Vi sjekker opp i denne rekkefølgen: Hamresanden er
ant opptatt, idrettsbanen i Lillesand og Vigeland hovedgård.
 Inger har bestilt rosetter og det er åpnet for påmelding via
dogweb.
 Ringsekretær -Inger sjekker.
 Skriver - Maria og evt. Inger
 Utstillingsleder: Inger
 Sekretariatet må bemannes.
 Premiekort bestilles.
 Jørgen bestiller hos Royal Canin.
 Vi selger kataloger og trekker på noen av dem. Premier fra
Agder Forsenter m.fl.
 Klippekurs - det er vanskelig å gjennomføre pga pinsen.
Sak 5 Jaktprøven.
NB det er to prøver og prøvenummer.
 Terreng og hytte er OK.
 Dommere vil gjerne dømme. Vi venter på et svar.
 Matkomite må ha ansvar for maten til dommere og prøvene
personell.
 NKK representant Henrik eller Maria?
 prøveleder Inger?
 Inge er kjentmann hvorav en er skyttere. Vi trenger 2
skyttere hver dag.
 Jørgen tar dogweb.
Neste styremøter planlegges i mai og evt. i august.
Inger C Neset
Referent

