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NSFN 1/4årlig styremøte juni 2010

Tid (dato, fra kl til kl):

Lørdag kl 1000-1600

Innkalt av:

Leder Hans W Halvorsen

Sted:

Referent:

Sjusjøen

Ordstyrer:

Leder Hans W Halvorsen

Til stede:

Styret: Hans W Halvorsen, Per Martin Korsmo, Oddbjørn Nordhagen, Kristin Hansen, Roy Nilsen. Vara (ikke stemmeberettiget): Martin
Løvtjernet, Rune Viddal

Sekretær Oddbjørn Nordhagen

Sak

Diskusjon

Konklusjon

Ansvarlig

Tidsfrist

1. Regnskap

1. Betalt for mye for: frokoster, middag, møterom, peisestue og
campingvogn i Haltdalen ifm Årsmøtet. Prisen stemmer ikke over
ens med det som ble oppfattet ved avtaleinngåelse.

1. Roy Nilsen prater med Herman Aune
som tar dette opp med Vidar Aune

Roy Nilsen

Snarest

2. Vanskelig å sammenlikne resultatet i år med 2009 siden 2009 er
oppgitt med tall for hele året og ikke for første halvår.

2. Kristin sender ut nytt resultat tilpasset
juni 2009 samt med budsjett.

Kristin

OK 28/6

3. Årsmøtekostnader og inntekter er ført feil for 2009 og korrekt i
2010 – utgifter er ført mot inntekter og kun avviket ble ført.

3. Fortsetter å føre som i år

Kristin

4. Per Martin har fått premier fra Karin Ruus som har ligget der i
over 10 år. Magnor glass premier som fortsatt kan brukes.

4. Må telles opp.

PMK

5. Avsetning til Nordisk Mesterskap 2010 i balansen er for høy. Det
er avsatt til sammen 45.000,- Estimert totalkostnad for Nordisk 2010
er ca 32.000,-

5. Redusere avsetning til Nordisk i
Balansen.

Kristin

6. Balanse – utestående kundefordringer og påløpte kostnader må
ryddes opp i. Utestående er i hovedsak for kjøp av pølser ved div
jaktprøver, påløpte kostnader er i hovedsak skyldig dommerhonorar.

6. Må ryddes opp i

Kristin

7. Utbetaling av godtgjørelser ved jaktprøver: Dommer, Prøveleder
og NKK rep skal få utbetalt automatisk. (Skal avsettes 5% og ikke
10% til NKK rep v jaktprøver) Den enkelte dommer må sende inn

7. Følges opp av kasserer

Kristin
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reiseregning på egen reise for å få kjøregodtgjørelse. (blir ikke
utbetalt noen kjøregodtgjørelse dersom reiseregning ikke foreligger)
2. Spredtprøver

Det er også i år som i fjor søkt om spredtprøver frem til 20/4 2011.
Det satses på å gjennomføre en felles spredtprøve første helg i april i
Grue i 2011.

Til informasjon

3. Terminlista

Det deles inn i 3 spredtprøver pr år – dvs 6 pr sesong for å korte ned
ventetida på endelig resultat.

Til informasjon

Nye deadlines fra NKK for søknadsfrist innmelding av jaktprøver.
Ny dato er 31.01 hvert år. Dette får ingen konsekvenser for NSFN.

Samtykker til endring av dato

Hans

Den enkelte prøveleder melder inn vara og NKK rep på alle prøver
til Hans. Hans melder samlet til NKK.

Sende ut mail til alle pr ledere og be om
tilbakemelding på vara og nkk rep

Hans

4. Redaktør Spets Nytt

Per har forslag til en ny kandidat: Tony Kjølberg. Prinsipielt har
personer litt redsel for å ta på seg slikt ansvar, foreslår at han får
være hjelperedaktør på et SN eller 2 før han evt overtar.

Per prater mer med Tony – får evt henge
litt i hælene på Kristin.

Per

5. Tidsfrister for innlevering
til SN

Vi må bli bedre til å overholde tidsfrister til deadlines –

skjerpings folkens

Alle

6. Dommerkonferanse
eksteriør

Stor jobb å lage nytt rasekompendium, Per ønsker ikke å bruke noe
fra Sverige. Må gjøres en stor jobb, og fremlegges styret NSFN for
godkjenning og deretter NKK for godkjenning.

Per utarbeider rasekompendium ila
sommeren

Per

Ila høsten

7. Opplæring i DogWeb Arra

Nesten helt ferdig og klar til bruk. Hans tok en gjennomgang på pc.
Hans lager brukermanual og opplegg for opplæring av prøveledere

Hans ser på opplegg for innføring og
opplæring

Hans

Ila høsten

8. Endring av jaktprøveregler

Møte med Fin og Sve om endr av jpr ang FIT: kunn ved markering
at det skal gies for FIT.

Endring av jaktprøveregler i NKK kan
tidligst gjøres i 2012. Må få forslag til
endringer drøftet og klart til da.

Jaktprøveutvalg
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Nesten tomme for pins, må bestille flere fra Finland

Bestilles av kasserer

Kristin

Finne en ny grønn kvalitets caps hos ”posåsen” –

Bestille 100 caps med NSFN merke

Hans

Finne ny t-skjorte i pique skjorte type, grønn farge med liten nsfn
logo på venstre bryst –hos Otto Posåsen AS

Bestille 50 i div størrelser

Hans

For øyeblikket har vi for få dommere som har meldt seg til Nordisk
Mesterskap. Ikke fått svar fra Bengt Sundkøien, dersom han stiller
har vi 8 dommere, av 12. Ingen trøndere har meldt seg pr dato.

Hans kjører et stunt mot Trøndelag, hvis
ikke må vi forhøre oss i Sverige

Hans

Terreng –mangler et par terreng, ikke fått svar fra grunneier

Følges opp

Per og Hans

Premier – Tom gir bort 12 lommeur

Til informasjon

Pemier – må gå rundt til forhandlere og skaffe premier, Hans lager
utkast/program til nordisk som ”tiggerne” kan ta med rundt. Tilby
annonsering på hjemmesidene samt på programmet for de som
sponser. – må skaffe skikkelige premier.

Alle må ta i et tak – Hans sjekker opp
belanor mtp Astro eller Gps

Forfølging: ønsker å halvere tiden for krav til full forfølgning
Bruk av peiler og utforming av retningslinjer vedr dette. Sitte litt
rolig i båten og se hvordan øvrige norske klubber utformer sine
regler.
9. Salgsartikler

10. Nordisk Mesterskap

11. Eventuelt

Alle

Graverte snaps glass til deltakere og dommere

Per

Graverte magnor glass premie til 1-2 og 3 pl

Per

Fixe magnor glass premier til NM samtidig

Per

Metall tiur til Nordisk og NM

Kristin

Konvertering av SN til PDF og utlegging på nsfn.no

Hans

Må lage en ny knapp til SN på hjemmesiden

Oddbjørn

Hjelp til å rydde på hjemmesidene samt å utforme ny side. Er det
noen i klubben? – annonsere etter hjelp fra medlemmer.

Annonse på hjemmesiden etter hjelp

Oddbjørn

Få lagt ut terminlista for jaktprøver på hjemmesida, samt å endre feil
på dato for spredt og informere om trykkfeilen i SN.

Legge ut korrekt terminliste og
informere om feil på dato i SN

Oddbjørn

Årsmøtepapirene ble signert av hele styret, Kristin tar det med

Kristin får sign av Tom Lund og sender

Kristin

Tidsfrist
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tilbake og får det signert av Tom Lund før det går til NKK ifm
momsrefusjon.

til NKK
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Lodde stemningen i klubben for å endre kvalifiseringsreglene for
Nordisk Mesterskap tilbake til 1-4 pl på NM. Bakgrunnen er mange
forskjellige og kronglete regler for div kvalifiseringer og merker etc.

Skal taes opp og besluttes på neste
styremøte

Alle

Endre retningslinjer for avl på Finsk Spets – anbefalt parring for
upremierte: foreldre til begge hunder skal være dobbeltchampioner
og det tillates kun 1 kull.

Enstemmig vedtatt – utarbeider nytt
utkast med tillegg på ny setning

Per

Må gå igjennom våre regler – flere feil, deriblant misvisende mot
NKK ved dommerelev og adgang til å gå med egen hund. 1.august er
frist for NKK revidering.

Sende inn forslag om at dommerelev
fjernes i teksten.

Hans

Tidsfrist
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