Referat til styremøte onsdag 15.april. 2020 kl. 19.00 på Teams.
Til stede: Ellen, Tina, Anders, Tor, Ola og Jan Tore.
Ikke til stede: Magnus
Saksliste:
Sak 10.20
-

Ellen informerte om møte 7.april:
Det deltok 15 klubber. 13 klubber stilte seg bak å sende et brev til FS. Styret var
enstemmig i forkant av møtet vedr deltagelse fra vår klubb. Styret har vært informert
via epost i hele prosessen.

Sak 11.20

Informasjon til medlemmene våre, f.eks hva skjer med sporprøver og utstilling
(avlyses)?
Styret er enige at vi lager et skriv med informasjon til medlemmene. Skrivet
publiseres på facebook og nettsiden og bli i tillegg sendt ut til alle medlemmene på
epost. Skrivet skal inneholde informasjon om RS, nye retningslinjer fra NKK,
sporprøver, jaktprøver, utstillinger, antall hunder til NM og ellers annen informasjon
som er relevant for medlemmene.

-

-

Sak 12.20

-

Utstillingen i mai blir ikke utsatt til senere i år, men avlyst.
Håper at utstillingen i januar kan gjennomføres som avtalt. Tina sjekker med Vestfold
om de ønsker å utsette sin utstilling slik at vi kan samarbeide om en 2 dagers
utstilling slik vi gjorde i år.
Samlet blodsporprøve blir avlyst. 1 påmeldt. Stenger påmeldingen på NKK.
Eventuelt
1. Kan vi legge ut film av øvelser å trene på hjemme f.eks på facebook og
hjemmeside?
Styret er enige i at det kan være lurt og det vil derfor bli lagt ut diverse informasjon
på nett i tiden fremover.
Hvis noen andre har noen kreative ideer til hva som kan deles så bare gi beskjed.

-

2. Antall hunder til NM.
Ellen har sendt epost til FS og spurt hvor mange hunder BEHK kan sende til NM, fått
svar og vi kan stille med 2 ekvipasjer og dommere.
Det er liten sjanse for at NM kan avholdes i år. Arrangøren avventer inntil videre,
men det kan ligge an til at NM 2020 utsettes i sin helhet til 2021.
Vi venter på tilbakemelding fra FS på hvordan uttaket skal gjøres.

-

3. Chip scannere.
Kjøpe inn scannere. Ellen sjekker priser.

-

-

4. Nils Bjerke har sendt inn søknad om å utdanne seg til bandhunddommer.
Enstemmig vedtatt. Hordaland ehk bistår med utdanning. Behk sender over
anbefaling

-

5. RS delegater.
Behk har vedtatt at Ellen, Tor, Ola og Anders stiller som RS delegater.
Hele styret inviteres med som tilhørere.

-

6. Bruk av NPP
FS har gitt info om at vi skal bruke NPP som program for høstens prøver.

-

7. Utdeling av oppdretterprisen
Det er ikke avklart hvordan årets oppdretter pris skal utdeles i og med at RS er avlystAvventer mer info fra FS.

Referent: Guro S. Kolbjørnsrud

