REFERAT FRA STYREMØTE (7)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Dato:

27.07.2017

Tid:

Kl. 20.00 -SKYPE

Tilstede:

Tore Salvesen, Lene Moen, Eldri Kjørren , Jan E. Sperre, Arthur Aune, Jørgen
Krabbedal.Christell Seljesether og Tor Westrum.

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 67/17:

Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Godkjent.

Sak 68 /17:

Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Vedtak: Tore lager referat. Kun en sak var oppe på forrige møte.

Sak 69/17:

Status jubileumsarrangement
Tore orienterte om status terreng. Det har ikke vært mulig å få leid noen
terreng i området så langt. Tore nevnte 4 muligheter i forhold til å få
gjennomført arrangementet. Styret diskuterte disse forslagene. Vedtak: Eldri
tar kontakt med NKK vedr. muligheten av flytting av utstillingen til
lørdagen. Jaktprøven må avlyses. Det er mulig at landskampen kan
arrangeres, om det kan skaffes til veie et terreng til dette. Elisabeth tar
kontakt med Ludvig.

Sak 70/17:

Status Trippelprøven
Påmeldingene går litt tregt, men det er enda litt tid igjen til fristen går ut 1.8.
Det er enda god plass til UK/AK lørdag og søndag. Tor har ordnet med
dommergaver samt drikke etc. Prøven er under kontroll. Web-påmelding
fungerer veldig bra. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 71/17:

Innspill av kandidater til komite vedr HD – se videresendt mail.
Styret har anledning til å foreslå to kandidater. De foreslåtte kandidater må ha
vært forespurt og sagt seg villig. Svarfrist er 20. august. Vedtak: Tore følger
opp overfor FKF vedr. forslag på to kandidater.

Sak 72/17:

Høring vedr økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag osv. – se
videresendt mail
Jan orienterte. Arthur supplerte med ytterligere opplysninger. Det er gitt frist
til 15. august med å sende inn klubbens forslag til høringen til FKF. Vedtak:
det jobbes videre fra styret med en uttalelse.
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Sak 73/17:

Eventuelt

Neste styremøte:

7. september på SKYPE.

Referent: Ellen B. Dobloug
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