SAKSLISTE STYREMØTE TEAMS 28.09.21 KLOKKEN 1900
Til stede: Karijanne, Christian, Solfrid, Hanne, Alexander og Ingeborg
09/21

Referat sist styremøte: Sekretær

10/21

Innkommen post: Sekretær/Leder
Sørge for fordeling e-poster til hele styre
• Ikke noe spesielt har kommet inn, stort sett samme som har vært det siste
året. Covid 19 og prøver. Sekretær har ordnet med gruppee-post og
videresender post til alle i styret.

11/21

Økonomi: Kasserer
Likviditet (saldo bank)
Overgang ny og «gammel» kasserer
• Kasserer Hanne og Reidun samarbeider godt ilag.
• Likviditeten er god og har god kontroll på økonomien i klubben.

12/21

Jaktprøveutvalg: Leder Jaktprøveutvalg/Prøveleder
Gjennomgang Vinterprøven april 2021
Gjennomgang Senjaprøven høst 2021
Gjennomføring Skogsfuglprøven 2021
• Vinter-21
Altevatnprøven gikk greit til tross for covid-19 restriksjoner.
• Høst-21
Senjaprøven var preget av lite fugl og ikke all verden med premier, VK
partiet gikk til kvelden for å kunne finne fugl og gi premie m/CACIT.
Økonomisk sett var det ikke all verden. Koster en del og støtte lokalt.
• Høst 21
Skogsfuglprøve ikke utført. (16/17 okt-21)
God kontroll på den foreløpig, nok folk og dommere til å gjennomføre. Det
ligger samarbeid mellom Bjørn-Morten og Statskog. Statsforvalter støtter
en del økonomisk.

13/21

Utstillingsutvalg: Leder utstillingsutvalg
Status
• Utstillingen sommeren 21 ble holdt i bardufosshallen da været ikke var
med oss. Greit oppmøte med hunder. Gikk fint for seg mtp covid-19.
Økonomisk sett gikk klubben i pluss. Men mindre enn tidligere

14/21

Aktivitetsutvalg: Leder Aktivitetsutvalg
Aktiviteter siden sist
Framtidige aktiviteter
• Sauestrømming for i år er ferdig og vel gjennomført. Fungert bra med
forhåndsbetaling og folk møter opp. Noen frafall har det vært, men med
god grunn. Forsvaret har spurt om strømming på noen tjenestehunder, og
dette lar seg gjøre. Problemet i år var og finne sauebonder som hadde
sauer hjemme, men det løste seg.
Prøve å finne ut om man kan få reinstrømming på høsten. Ingeborg
sjekker opp dette med noen i Salangen.
• Alexander skal prøve å få til noe dressurtrening høst/vinter

15/21

Leder: Leder/Nestleder
Framtidig foravtale
Ny web ansvarlig?
• Ingeborg har vært i kontakt med Appetitt og RoyalCanin, men ingen av
dem er intr i noe klubbavtale, men appetitt kan sponse fòr ved
prøver/arrangementer og dette må gjøres 8 uker før en prøve.
• Ingeborg sjekker videre om god avtale for klubben og holder oss til
Appetitt så langt det lar seg gjøre.
• Web-ansvarlig blir kontaktet av Christian for å kunne få han i gang.

16/21

Eventuelt
• Ingenting

Møtet hevet kl. 20.10
Karijanne Aarberg, Referent

