SAKSLISTE STYREMØTE 20.01.2020
Tilstede: Janne, Rune S, Martin, Thor Audun, Kjetil, Gunstein.

●

GJENNOMGANG FRA FORRIGE STYREMØTE
o Dommerlotteri avholdes på medlemsmøte.

●

ÅRSMØTE OG SAKER TIL ÅRSMØTE
o HVEM GJØR HVA?
▪ Gunstein og Sliper sitter i døra og tar imot penger.
▪ Kjetil lager og skriver ut årsmøtepapirer.
o ØKONOMI
▪ Gunstein utarbeider regnskapet.
o RS-REPRESENTANTER
▪ Janne, Martin og evt én til reiser.
o INNSENDT SAK FRA MAGNE FARDAL
o SAK FRA STYRET TIL ÅRSMØTET
▪ Angående premier.
o ANDRE SAKER
▪ DM-komité

●

JAKTKVELD MED RASMUS FEBRUAR 2020
o HVEM GJØR HVA?
▪ INNGANG
● Thor Audun og Gunstein står i inngangen.
▪ LOTTERI
● Janne ordner premier. Sliper kjøper lodd og trekker.
▪ TILRYDDING
● Janne får hjelp av lokalbefolkningen til det.
▪ KIOSK
● Janne og Sliper står i kiosken.
● Janne fikser kaffi og brus.
● Sliper sjekker om noen kan fikse mat.

●

DM 2020
o Jaktprøvekomitéen ønsker Eikerapen som stamkvarter. Styret støtter det
enstemmig.
o Det må opprettes en DM-komité:
▪ Be om navn på årsmøtet på to personer som kan hjelpe i DM-komité
med sponsorer, papirer, dreiebok, livesendinger osv.

●

UTSTILLINGEN 2020
o Martin sjekker at komitéen har alt i orden til utstillinga 2020.

●

DOMMERKURS - INNKOMNE KANDIDATER
○ Pål og Janne avholder dommerkurs. Janne tar kontakt med kandidatene.

●

INNKOMMET FORSLAG PÅ Å FLYTTE KLUBBMESTERSKAPET FOR STØVER TIL
JANUAR/FEBRUAR
o Styret støtter ikke forslaget. Det er fem uker mellom DM og KM, og mange av
klubbens medlemmer stiller på klubbmesterkapets prøve og også middagen.
Styret frykter en meter snø i januar/februar og at KM da ikke kan avholdes.
Det vil være et tap for våre medlemmer.

●

EVENTUELT
o

Ringtrening hos Thor Audun i ukene før utstillinga. Oppstart onsdag 1. april
klokken 1730.

o

Premier:
▪

Det deles ut gavekort til de tre beste på eliteprøver,
klubbmesterskap og utstilling. Ingen pokaler eller diplomer deles ut
utover det, med unntak av én jubileumspokal for småhund og èn
jubileumspokal for støver.

