Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 26. april 2017 kl. 16.30.
Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Birgit Ranheim (styremedlem), Dorthe Haugen (styremedlem),
Iver Melby (styremedlem), Stein Martinsen (styremedlem), Terje Strickert Samdal (supleant),
Øivind Skurdal (supleant).
Referent: Terje Strickert Samdal

29/17 Innkallingen
Det var ingen merknader til innkallingen.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

30/17 Referat fra forrige møte
Det var ingen merknader til referat fra forrige styremøte avholdt 28. mars 2017.
Vedtak: Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

31/17 Medlemssituasjonen ved Stein og Øystein
Antall medlemmer per dato er 2015 stk., noe som er ca. 40 medlemmer færre enn på samme tid i fjor.
Det vil bli sendt ut mail om kort tid til medlemmer som ikke har betalt. Siden NKK har hatt utfordringer
med sine rutiner for utfakturering av kontingent i 2017, vil styret vurdere ytterligere tiltak for å øke
inngangen på medlemskontingent.
Vedtak: Styret tok status til etterretning.

Sak 32/17 – Status vårens utstillinger og høstens jaktprøver
Avtale om leie av terreng på Kiærprøven for 2017 er nå på plass, og det er booket innkvartering på
Ilsetra.
Kongsvoldprøven er godt i rute med dommerforespørsler og andre forberedelser.
Vedtak: Styret tok status til etterretning.
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Sak 33/17 – Camp Villmark 2017
Klubben var tilstede med egen stand på årets Camp Villmark. Birgit orienterte om de ulike aktivitetene
på Camp Villmark, og bekrefter at klubben fikk en god profilering og rekrutterte 9 nye medlemmer i
løpet av messen. Styret diskuterte evalueringen av årets Camp Villmark og drøftet opplegg for neste års
arrangement. Styret vil takke alle som bidro til at arrangementet ble vellykket.
Vedtak: Styret tok oppsummeringen til etterretning

Sak 34/17 – Revidering av jaktprøveregelverket
Styret vil foreslå at det settes ned en gruppe fra RU for å se nærmere på regelverket rundt NM lag.
Styret vil ta stilling til evt. ytterligere forslag til regelverksendringen i neste styremøte ultimo mai.
Vedtak: Styret tok status til etterretning.

Sak 35/17 – Gjennomgang av ansvar generalforsamling
Stein leder generalforsamlingen, og Øystein ønsker velkommen.

Sak 36/17 – Eventuelt
Avlsrådets sammensetning: Birgit Ranheim bekrefter at hun går inn i avlsrådet med ansvarsområde for
HD.

Møtet ble avsluttet kl. 18.
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