Referat fra styremøte 10 mars 2016
Sted: ”Wellingtonbygget” Sørreisa
Tilstede: Knut, Per Erling, Øyvind, Morten, Mona, Veronika, Brita
1. Økonomi – status så langt. Orientering v/kasserer. Vi har hatt to arrangement så
langt - Blotet og Senjaprøven. Det meste oppgjort - noe fortsatt utestående. Kjøpt
2 startpistoler. Det skal kjøpes inn 2 pc – en til kasserer og en til sekretær.
2. Oppfølging av saker etter årsmøtet. Vi har ikke fått oppgjør for rypetelling på
Dyrøya august 2015. Morten tar kontakt med rette vedkommende angående
dette. Justering av budsjettet. Følges opp av Mona.
3. Arbeidsfordeling i styret. Knut har laget oversikt over oppgaver for styret. Denne
ble gjennomgått og kommentert.
4. Web-ansvarlig – forslag om å bruke en som ikke sitter i styret til denne jobben.
Frida Jakobsen er forespurt og har takket ja til å ta denne jobben.
5. Tilbud om avtale med Jakthus/Sportshus 1 Kiruna. Gjelder 15 % rabatt på varer i
butikken. Knut orienterte om avtalen. 5 % rabatt på våpen, ammunisjon, optikk
og elektronikk. Avtalen legges sammen med referatet på hjemmesiden.
6. Tilbud fra Senja Ved og Friluft på hundefôr. Knut orienterte. 10 % ekstra rabatt
på hundefôr (i tillegg til det vi har) forutsatt at det kjøpes over disk ved Senja Ved
og Friluft (Brygghaug) Dette kommer ikke i konflikt med avtalen MTFK har med
Salgskompaniet.
7. Altevannsprøven 2016 – status forberedelser. Alt i rute så langt.
8. Årsmøte NKK Troms/Finnmark. Det har vist seg at det kan være utfordringer i
forhold til tidspunkter for gjennomføring av utstillinger. Det ble stilt spørsmål om
dette kan være en sak for årsmøtet. Knut tar dette opp med Lars Kristoffersen
som sitter i styret NKK Troms/Finmark

9. Utstilling 11. juni – Villmarksmessa. Veronika orienterte. Deltakere på utstillinga
går gratis inn på området. Veronika blir ikke tilstede. Trude har sagt ja til å ta
ansvaret under utstillinga. Dommere for utstillinga i 2017 er bestilt.
10. Eventuelt. Søke grunneier Børge Akselsen om fornyelse av avtale om leie av
terreng i Strømslia. Undersøke muligheten for å gjøre avtale om leie av
Dittiskaret og Toppen. Knut følger opp.
Dekning av utgifter for de som tar dommerutdanning. Det blir skjev fordeling av utgifter
sånn det er nå. Klubber som utdanner dommere får store utgifter i forhold til de som
ikke gjør det. Per Erling jobber med å utarbeide et forslag han skal ta til SU for å få en
mer jevn fordeling på dette.
11. Neste møte onsdag 11. mai kl 1900. Veronika sjekker om vi kan bruke
Wellingtonhuset.

Brita Martinsen
referent

