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MØTEREFERAT VEHK:
Innkalt
Jan Bøhle
Ole Brekke Waal
Eivind Lindseth
Tarjei Skjørdal
Øystein Allum
Jørgen Rønneberg
Jon Nomme
Kari S. Kihle
Tid:

(JB)
(OW)
(EL)
(TS)
(ØA)
(JR)
(JN)
(KK)

Deltatt
X
X
X
X
X

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem, leder jaktprøveutvalg
Styremedlem, leder utstillingsutvalg
Varamedlem
Bandhundkontakt (tale og forslagsrett)

03.06.20 kl.19.00

Sted:

Hos Eivind

Utarbeidet av: Tarjei Skjørdal

Dato for utarb.:

Fordeling: Møtedeltakere
Saksliste:
1. Godkjenning av dagsorden
2. Godkjenning av referat fra 15.04.
3. Status premieutdeling
4. Status innkjøp av scannere
5. Godkjenning av lånebeløp til NKK.
6. Status i kurs og ettersøk, eventuelle kostnader
7. Bandhundkurs felles med Buskerud i juli, jfr kostnadoverslag/garanti
8. NM løshund 2020, utlysning og valg av uttaksmodell.
9. Orientering/status fra jaktprøveutvalget
10. Orientering om Blodspor/fersksporprøver
11. Orientering om ekstraordinært RS 2020
12. Årshjulet, suppleringer
13. Vestfold arkivet tar imot eldre dokumentasjon for evig oppbevaring.
14. Status økonomi
15. Eventuelt
16. Neste møte

Saker:
Nr.

Tekst

Ansvar

01

Dagsorden godkjennes.

02

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

Frist

Det var en diskusjon i styret om utforming av referater, samt.
innhold av saksbakgrunner i referater.
Videre også ueinghet i styre rundt å publisere referater fra
styremøter på nettsiden.
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Dersom referater skal legges ut må på plass en løsning på
hjemmesiden slik at dette kan gjennomføres på en oversiktig
og god måte. Jan ser på dette.
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JB

Etter styremøter sendes referat ut til gjennomgang av styret
innen rimlig tid. Styremedlemmer kan komme med
innvendinger rett i referatet med forskjellige farger, og sende
dette i retur, på denne måten er det oversiktlig å se hva hver
enkelt mener skal så i referatet.

03
04

05

Forsøker å holde oss til 3-4 uker til ferdig referat.

TS

Referat fra 15.04. 2020 godkjennes.
Status Premieutdeling:
De fleste premiene er delt ut, de siste blir delt ut nå til uken.

ØA/
OW

Status Scanere:
Har nå 10 scannere, 7 nye nå.
Øysten har liste og kontroll over hvem som har.
Godkjenning av lånebeløp til NKK. Saksbakgrunn I
Inkalling.

ØA

Diskusjon i styret rundt størrelsen på beløpet, samt. risikoen
ved å gjenomføre lånet. Det fremkommer av diskusjonen
forslag om å senke lånebeløp til 100.000,Nytt forslag til vedtak : VEHK gir tilsagn om lån på kr.
100.000,- til NKK gjennom NEKF.
Enstemming vedtatt.
Jørgen Rønneberg hadde sendt fullmakt til leder på
forhånd av møtet for at styremøtet skulle være
besluttningsdyktige.
Leder underskrev avtale og sendte i møtet denne til NEKF.
06

07

Status Dresurkurs og ettersøk:
Kurs er i gang. Det ser ut til å være god økonomi i kurset.
Ser ut til å sitte igjen med et greit overskudd.
Bandhundkurs i sammarbeid med Buskerud:
Det er kommet inn søknad om å dekke
underskudd/overskudd.
Styret poengterer at søknaden kom seint, og at søknader i
framtiden skal fremlegges og eventuelt godkjennes på
forhånd. Dette har vært opp i styret ved lignende søknader
tidligere.
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Styret velger allikevel å støtte søknaden, men poengterer at
underskudd/ overskudd skal fordeles likt mellom
arrangerøklubber.
08

NM løshund 2020:
Leder i Jaktprøveutvalget foreslår for styret at uttak av
hunder til NM gjøres med bakgrunn i historiske resultater.
Styret er enstemming ening i forslaget.
Innvitasjon må legges ut på nettside og facebook.

JB/TS

Søknader sendes leder i jaktprøveutvalget. Innen 20.06
Leder i jaktprøveutvalget sender ut forespørsel til dommere.
09

ØA

Orientering jaktprøveutvalget:
Skal avholde møte 29.06.

10

Orientering blodspor og ferskspor prøver:

JB

Foreløpig har leder tatt ansvar for dette.
Er i gang, 3 blospor og 5 ferskspor-prøver på vent.
11

Orientering om ekstraordinært RS 2020: 12 områdeklubber
har 28.05.2020 sendt krav om ekstraordinært RS for å velge
nytt styre i NEKF. FS har oversendt kravet til RS ordfører.
Ekstraordinært RS vil kunne bli avholdt i løpet av sommeren
Saken tas til oreientering.

12

Årshjul – fortsatt mulig å legge inn det som er aktuelt.

13

Vestfoldarkivet:
Leder leverer inn det som er aktuelt, Protokoller etc.

JB

Det må fremkomme i årsmelding når noe utleveres til
arkivering, slik vi har det dokumentert hvor dette er for
ettertiden.
14

Økonomi: til oreientering.

15

Evetuelt:

16

-

Sende ut enkel medlemsinfo på Epost

JB

-

Ønske om Medlemsmøte til Høsten

JB

-

Legge ut info på hjemmeside ang. Flere dommere.

ØA/TS

Neste Møte: Starten av august.
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